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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  ٍوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَاد

الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا وَبَوَّأَكُمْ فِي 

قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ 

  وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
 

  صدق اهلل العلي العظيم 

 (74:   )األعراف
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 اإلهداء
ىل  وإملرسلني محمد )صىل هللا عليه وآ هل وسمل( إلنبينيخامت  ......إ 

ىل......   يل إلطريق. آأضاءعلهيم إلسالم إذلين حهبم  إلأطهار إلأمئة إ 

ىل......  آأيب....... و آأيم ....... إلأعزإء إلأهل إ 

ىل...... رفيقة دريب يف لك خطوة زوجيت  إ 

ىل..... خويتس ندي يف إحلياة  إ   وآأخوإيت إ 

ىل.....  إلأعزإء آأبنايئ إ 

ىل....  آأصدقايئمجيع إ 

 هذإ إجلهد إملتوإضع آأقدم

 

 

 خادل
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 عرفانشكر و
الطيبلين الطلايرين  لل م االنبياء والمرسللين محملد وعللى  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خات    

, الحمد هلل مدبر الليلال  وااليلام ومصلرل الرلوور واالعلوام اللدر االملور  علرايلا عللى  حسلن ن لام والحملد هلل 
عللللى ملللا  نعلللم بللل  علللل  ملللن  أللللي الخيلللر الذايلللر و علللانن  عللللى  نللللا  يللل ا العمللل  الللل    حتسلللب  عبلللادة ملللن 

 العبادات لعلوا اهلل خالصي لولو  الذريم .
صففاء مجيفد دبفد علد  تدلدم بخلالل الرلذر وع ليم االمتنلان اللى  سلتا   المرلرل االسلتا  اللدذتور   ما ب    

ررللاد مسللتمر , مللن بدايللي مرحلللي البحلل  الصففاحب المظفففر ( علللى مللا الدملل  للل  مللن علللم نللا و وعطللاء متميلل  واد
الرذر والتددير الى . ذ  ولع  اهلل  لك    موا ين حسنات  , ل  ذ  الرذر والتددير األطروحيحتى إتمام ي ه 

 ( لمتابعت  المتواصلي للدراسي  ياسر دلي الخالديعميد ذليي اآلداب األستا  الدذتور  
ذمللا  تدللدم بللوا ر االمتنللان ول يلل  الرللذر الللى لميللو  سللات ت  الذللرام  لل  لامعللي الددسلليي ذليللي اآلداب السللم     

السللم اللغرا يلي لملا بلل لوه ملن لوللد علمل  متميل  خللال  الدراسلي ومرحلللي  اآلدابذليلي  الذو للياللغرا يلي ولامعلي 
 الذتابي.

رافد موسى  ذما  تددم بعسمى عبارات الرذر واالمتنان الى رئيس السم اللغرا يي األستا  المساعد الدذتور     
لك االلدم رلذر  اللى وذ   سات ت  ال ين الدموا ل  المساعدة طلوا  الملدة الدراسليي لمرحللي اللدذتوراه , وذل  (دبد

مهفا واللدذتورة   اآلدابذليلي  الذو ليلامعلي  (كامف  اسسفدي) واللدذتور (الفوائليفاضف  مثنفى  االستا  اللدذتور 
 .لميي  لوم من  ذ  الرذر والتدديرلما الدموه من مساعدة عمحمود شاكر( 

وذليلي عللوم البيئلي لامعلي الداسلم  الرلذر والتدلدير اللى دائلرة بحلو  البيئلي والميلاه و ارة العللوم والتذنلوليلاذ    
الخأللراء . ذلل لك ال يسللعن  إال ان اتدللدم باالمتنللان والتدللدير الللى  مالئلل   لل  مرحلللي الدراسللي التحألليريي لمللا 

 . بدوه من مساعده    لميو االمور  لوم ذ  الرذر والتددير
ذملا  ..   لولم ذل  الرلذر والتدلديرذ  الود واالحترام الى عائلت  لوالو وم مع     انلاح يل ه األطروحلي  و    

 سلد  لل  معلرول  ل  لعل  اتددم بخالل االمتنان والتددير الى ذ  من الدم ل  نصيح   و مد لل  العلون  و 
 و اتن   ذر  سم   لوم ذ  االحترام والتددير . ي ه االطروحي مادة علميي مومي

 الباحث 
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 :  المستخلص

التقييم البيئي لمستوى تركز الملوثات الهوائية بالغازات الثقيلة )جاءت األطروحة الموسومة بعنوان     

(. وتهدف 2كم 878مدينة الحلة مركز محافظة بابل, تبلغ مساحتها )و (ضمن مرائب النقل في مدينه الحلة

 ومدى تأثير درجة الحرارة, المنطقةالى تحليل التباين المكاني والزماني لتركيز العناصر الثقيلة في الدراسة 

 فيها , فضالً عنالبشرية المؤثرة يعية ووذلك من خالل معرفة الخصائص الطب, على تراكيز تلك العناصر 

 على صحة االنسان.  تقيم مستوى التلوث في تلك المناطق لمعرفة مدى تأثيره مستقبالً 

( نظاميةثل مرائب السيارات )مرائب يم (اً موقع 11توزعت بين ) (اً موقع 22) تضمنت هذه الدراسة   

من  ية (. امتدت الدراسة على مدار عام كامليمثل ساحات التوقف ) المرائب غير النظام (اً موقع 11)و

اربع رصدات فصلية وبواقع  علىالميدانية تم تقسيم  الدراسة  إذ 2021الى حزيران  2020شهر حزيران 

: الرصدة الصيفية كانت في تيوالرصدات الفصلية قسمت كاال( لكل فصل , ومساءً  صباحاً يومية ) رصدتين

في  21والرصدة الشتائية كانت ) (,في شهر ايلول 21)اما الخريفية فكانت  (,من شهر حزيران 21)يوم 

ن اليومية فإ , اما فيما يخص الرصدتان(من شهر اذار 21)اما الرصدة الربيعية في  (,شهر كانون الثاني

ين الساعة الواحدة الثامنة صباحا اما المسائية فكانت بالرصدة الصباحية كانت بين الساعة السادسة الى 

)الرصاص والحديد والمنغنيز والكادميوم والنيكل  وهي (اً عنصر 11تم قياس مستويات )إذ  .والرابعة مساءً 

والكوبلت والسيلينيوم والسليكون والباريوم والنحاس والزنك(, وكذلك تم قياس درجة الحرارة في كل رصدة 

 . ثم بعد ذلك تم ايجاد العالقات االحصائية بين تلك العناصر ودرجةلقياس درجة الحرارةجهاز بواسطة 

 .ستخدام برامج احصائيةباالحرارة 

من فصل  تباينت النتائج زمانياً  بمستويات كافة العناصر إذوزماني مكاني نت هذه النتائج وجود تباين بي     

وجود مستويات عالية  دة الفصليةص التباين الزماني للرصمن موقع الى اخر , فيما يخ الى اخر ومكانياً 

لتلك العناصر في فصل الصيف ثم يليها فصل الخريف والربيع ثم الشتاء والذي يعزى الى ارتفاع درجة 

الحرارة وعوامل اخرى طبيعية وبشرية , وفي نفس السياق بالنسبة للتباين الزماني للرصدة اليومية فقد وجد 

العناصر عالية خالل الرصدة المسائية مقارنة بالصباحية لنفس الفصل والذي يعزى ايضا ان مستويات تلك 

 الى ارتفاع الحرارة وعوامل طبيعية وبشرية اخرى. 

على في المرائب مقارنة مع ساحات اني فقد كانت تراكيز كل العناصر أاما فيما يخص التباين المك    

 رة من السيارات اضافة الى وجود المباني العالية. اعداد كثيزى لعدة عوامل مثل وجود التوقف والذي يع

 
 
 
 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



  خ
 

                       

 فهرست المحتويات 

 الصفحة الموضوع

 أ اآلية

 ب إقرار المشرف

 ت إقرار المقوم اللغوي

 ث إقرار المقوم العلمي

 ج اإلهداء

 ح الشكر والتقدير

 خ خلصستالم

 ذ – د فهرست المحتويات

 ر - ذ فهرست الجداول

 س - ر الخرائطفهرست 

 ش فهرست الصور

 1 المقدمة 

 17 -2 المدخل النظري للدراسة الفصل األول 

 3        الدراسةمشكلة أوالً : 

 3      ثانياً : فرضية الدراسة

 3  هدف الدراسةثالثاً : 

 4  رابعاً: اهمية الدراسة

 4 مبررات البحثاً : خامس

 7 - 4 الدراسة منطقة اً : حدود سادس

 9 – 8  المشابهة السابقة سابعاً : الدراسات 

 12 – 9 طريقة الدراسة )الوسائل واالدوات(ثامناً : 

 12 منهجية الدراسة  تاسعاً :

 13 – 12 هيكلية الدراسة: عاشراً 

  17 – 13 مفاهيم ومصطلحات الدراسة: احدى عشر 

  33 – 18 الحلةالتوزيع المكاني لمرآب النقل في مدينة  :الفصل الثاني

  32 – 19  المرائب النظامية اوالً: 

 33 المرائب غير النظاميةثانياً: 

مرائب في  الملوثات الهوائيةتركز مستوى الخصائص الجغرافية المؤثرة في  : الفصل الثالث

 مدينة الحلةالنقل ل
34 – 47  

  39 – 35 بالعناصر الثقيلةاوالً: العوامل الطبيعية المؤثرة في مستوى تركز التلوث 

 35 مظاهر السطح .1

  39 – 35 الخصائص المناخية  .2

  47 – 40 ثانياً: العوامل البشرية المؤثرة في مستوى تركز التلوث بالعناصر الثقيلة   

  40 السكان  عدد .1

  45 – 41 توزيع السكان وكثافتهم  .2

  47 – 45  لسكانالمكانية لحركة ال .3

العناصر الثقيلة في أكاسيد الغازات التباين الزماني والمكاني لتلوث الهواء ب :الفصل الرابع

 مركز مدينة الحلة
48 - 128 
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  119 – 49 أوالً: التباين الزماني والمكاني لتلوث الهواء بالعناصر الثقيلة في مركز مدينة الحلة

  Pb 51 – 57  عنصر الرصاص .1

 Fe 57 – 64      عنصر الحديد .2

  Cd 64 – 70   الكادميومعنصر  .3

  Mu 70 – 77    عنصر المنغنيز .4

  Co  77 – 82    عنصر الكوبلت .5

  Zn 82 – 87      عنصر الزنك  .6

  Ni 88 – 94      عنصر النيكل .7

  Cu      94 – 100   عنصر النحاس .8

  Si 100 – 106عنصر السيليكون   .9

  Ba 106 – 113    عنصر الباريوم .10

  Se  113 – 119 عنصر السيلينيوم .11

ثانياً: العالقة االحصائية الفصلية لتأثير درجة حرارة الهواء على تراكيز العناصر في منطقة 

 الدراسة

120 – 128  

  131 – 129   ةالمقترحالحلول النتائج و

  136 – 132 المصادر 

  169 – 137 المالحــــــق 

 B – A المستخلص اإلنجليزي 

 

 

 فهرست الجداول

 الصفحة عنوان الجدول ت

 6 االحياء السكنية ومساحتها في مدينة الحلة  1

 19 مرائب النقل في مدينة الحلة بحسب مساحتها وموقعها في المدينة  2

 21 يمثل الطاقة االستيعابية لمرأب الحلة الموحد 3

 24 يمثل الطاقة االستيعابية لمرآب بغداد القديم 4

 26 يمثل الطاقة االستيعابية لمرآب الطهمازية 5

 28 يمثل الطاقة االستيعابية لمرأب الصوب الصغير 6

 29 يمثل الطاقة االستيعابية لمرآب الداخل 7

 37 2020لعناصر المناخية في محطة الحلة لعام الشهرية لمعدالت ال 8

 39 2020الظواهر الغبارية لمدينة الحلة لسنة  9

 40 (2016-2010المساكن واالسر واالفراد في مدينة الحلة للمدة )اعداد  10

  43 – 42 2020الكثافة السكانية العامة لمدينة الحلة بحسب االحياء السكنية لعام  11

  44 2020فئات الكثافة السكانية العامة لمدينة الحلة لعام  12

 46  2022الشوارع واطوالها )كم( في مدينة الحلة لعام  13

 49 (3المحددات العالمية للعناصر الثقيلة )ميكروغرام / م 14

 49 يمثل اسماء المرائب ورموزها 15

 52 ( في مدينة الحلة 3تركيز عنصر الرصاص في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 16

 59 ( في مدينة الحلة3تركيز عنصر الحديد في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 17
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  66 ( في مدينة الحلة3تركيز عنصر الكادميوم في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 18

 72 ( في مدينة الحلة3تركيز عنصر المنغنيز في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 19

 79 ( في مدينة الحلة3تركيز عنصر الكوبلت في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 20

 84 ( في مدينة الحلة3تركيز عنصر الزنك في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 21

 89 ( في مدينة الحلة3تركيز عنصر النيكل في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 22

 96 ( في مدينة الحلة3تركيز عنصر النحاس في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 23

 102 ( في مدينة الحلة3السيليكون في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ متركيز عنصر  24

 108 في مدينة الحلة 3تركيز الباريوم في مرائب وساحات التوقف بوحدة مايكرو غرام/ م 25

 115 ( في مدينة الحلة3تركيز عنصر السيلينيوم في مرائب وساحات التوقف )مايكرو غرام/ م 26

 121 االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في المرائب في فصل الصيفعالقة  27

 121 عالقة االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في ساحات التوقف 28

 123 عالقة درجة الحرارة بتركيز العناصر خالل الخريف في المرائب 29

 123 في ساحات التوقفعالقة درجة الحرارة بتركيز العناصر خالل الخريف  30

 124 االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في المرائب في فصل الشتاء 31

 124 عالقة االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في الهواء في ساحات التوقف 32

 126 الربيععالقة االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في الهواء في المرائب في فصل  33

عالقة االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في الهواء في فصل الربيع في ساحات  34

 التوقف

126 

 

 

 فهرست الخرائط 

 الصفحة  عنوان الخرائط   ت

 5 موقع مدينة الحلة من المحافظة والعراق 1

 7 التصميم االساسي لمدينة الحلة  2

 20 مواقع المرائب وساحات توقف المركبات في مدينة الحلة  3

 36 سطح لمدينة الحلةارتفاعات ال 4

 50 مواقع اخذ العينات في منطقة الدراسة 5

 53 تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل الصيف خالل الرصدة الصباحية 6

 53  تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل الصيف خالل الرصدة المسائية 7

 53 تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل الخريف خالل الرصدة الصباحية 8

 53 تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل الخريف خالل الرصدة المسائية 9

 56 تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل الشتاء خالل الرصدة الصباحية 10

 56 الرصدة المسائيةتمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل الشتاء خالل  11

 56 تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل الربيع خالل الرصدة الصباحية 12

 56 تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل الربيع خالل الرصدة المسائية 13

 60 تمثل مستويات عنصر الحديد في فصل الصيف خالل الرصدة الصباحية 14

 60 الصيف خالل الرصدة المسائيةتمثل مستويات عنصر الحديد في فصل  15

 60 تمثل مستويات عنصر الحديد في فصل الخريف خالل الرصدة الصباحية 16

 60 تمثل مستويات عنصر الحديد في فصل الخريف خالل الرصدة المسائية 17

 63 تمثل مستويات عنصر الحديد في فصل الشتاء خالل الرصدة الصباحية 18
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 63  الحديد في فصل الشتاء خالل الرصدة المسائيةتمثل مستويات عنصر  19

 63 تمثل مستويات عنصر الحديد في فصل الربيع خالل الرصدة الصباحية 20

 63 تمثل مستويات عنصر الحديد في فصل الربيع خالل الرصدة المسائية 21

 67 تمثل مستويات عنصر الكاديوم في فصل الصيف خالل الرصدة الصباحية 22
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 {1} ...................................................................... دقمة امل

 

                       

 

 :المقدمة 

من  وانالمدينة بوصفها مجاالً لتفاعل مختلف العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية  تعد      

أبرز التغيرات الضخمة التي احدثها االنسان في البيئة الطبيعية , اذ ان توسع النسيج الحضري في كل مكان 

في صورة انظمة شديدة التخصص ومعقدة التركيب تكتظ بالسكان لها نظام بيئي حساس له مدخالته 

ي جعلت منها المتهم األول او ومخرجاته المادية والمعنوية والتي هي نتاج االنشطة البشرية المتنوعة الت

تقريباً الوحيد في التدهور البيئي واختالل االنظمة البيئية القريبة والبعيدة منها, لذلك نجد ان االنظمة البيئية 

المرتبطة بالتحضر منها التضخم السكاني غير الرشيد تعاني من فقدان التوازن البيئي بفعل المشكالت 

شار الفقر وعدم كفاية وكفاءة الخدمات المتوافرة في المدن خدمة لسكانها وتدهور الموارد الطبيعية وانت

ومنها خدمات النقل وأنظمة النقل وبما فيها من انظمة استعمال النقل ومنها المرائب ضمن قطاع النقل الذي 

لنقل بتطور من الوسائل األساسية في حياة اإلنسان تؤثر بشكل كبير في النظام البيئي وقد ازدادت أهمية ا يعد

الحضارة وتعقد الحياة وتنامي متطلبات اإلنسان. كما ازدادت مشاكل النقل نتيجة الزدياد عدد السكان 

وارتفاع الكثافة السكانية مع ازدياد االعتماد على المركبات في النقل باإلضافة للتغير النوعي الذي تم في 

بالنظر الى تلك المتغيرات اصبحت مشكلة حياة اإلنسان وارتفاع مستوى الدخول مع زيادة حركته , و

التلوث البيئي تشكل تحدياً خطيراً يهدد سالمة البيئة فما ينتج من ملوثات بسبب وسائط النقل في داخل 

المرائب يثير القلق حيال ذلك االمر والن مدينة الحلة تعاني من االختناقات المرورية ولكثرة دخول 

ذلك سلبا على الحياة العامة من خالل طرح الملوثات في الشوارع مما انعكس  2003السيارات بعد عام 

بالنظر لهذا تحاول الدراسة تقصي مشاكل التلوث البيئي وباألخص تلوث الهواء في  والمراب اثناء حركتها ,

في معرفة تفاقم مشكلة محاولة لتقييم بيئي لتلك المستويات داخل المرائب ومن هنا تبرر اهمية الدراسة 

ث الهوائي بالعناصر الثقيلة , وتقدير حجم الملوثات به ومن ثم تقييم االثر البيئي على وفق المعايير التلو

,  وقد 2020العالمية والمحلية ليتسنى تقديم رؤية وفهم متكاملين حول ماهية عمل المرائب في المدينة للعام 

 مجال البيئة .تسهم بدرجة ما في تقديم الفائدة العلمية والعملية لكل متخصص في 

في مرائب منطقة الدراسة وباستخدام احدث االجهزة المتخصصة   الثقيلةوسيتم دراسة اكاسيد العناصر 

 .النزرة  العناصربقياس كمية اكاسيد 
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 {3}املمخل النظري للمراس  ...................................................... الفصل االول

 

                       

 الفصل األول

 المدخل النظري للدراسة

سيتناول هذا الفصل دراسة الجوانب النظرية للرسالة من حيث المشكلة وفرضيتها وهدفها وأهميتها     

ومسوغاتها وحدود منطقة الدراسة والدراسات السابقة والمماثلة وطريقة العمل )الوسائل واألدوات( 

 تي:والمنهجية وهيكلية الدراسة  وتوضيح المفاهيم االساسية للدراسة وعلى النحو اآل

 اوالً: مشكلة الدراسة

يتركز البحث العلمي على اسس منهجية صحيحة ويعتمد اساساً على اختيار مشكلة الدراسة والتي قد       

تصاغ بشكل سؤال او مجموعة اسئلة ويحاول االجابة عنها بواسطة الفرضية التي يضعها متوزعة خالل 

هل تعاني منطقة الدراسة من مشكلة تلوث ) يبالسؤال االتفصول الدراسة وتتلخص المشكلة الرئيسة 

وتوافقاً مع المشكلة الرئيسة تتمحور تساؤالت   ؟(وما مستوى تراكيزها العناصر الثقيلةأكاسيد الهواء ب

 ثانوية عديدة على النحو اآلتي:

 طبيعة التوزيع المكاني لمرائب النقل في مدينة الحلة؟.ما  .1

 الملوثات الهوائية في مرائب النقل لمدينة الحلة؟. للخصائص الجغرافية أثر في تركز مستوى .2

 الثقيلة في مدينة الحلة؟. بأكاسيد غازات العناصرزماني لتلوث المرائب المكاني والتباين ما طبيعة ال .3

 ثانياً: فرضية الدراسة 

او حلول لحل المشكلة التي وجدت مسبقاً ويمكن  تكون الفرضية بمثابة اراء وافكار اولية تعد كاجابات    

تعاني منطقة الدراسة من تلوث للهواء التعبير عن الفرضية وتكون االجابة عن المشكلة الرئيسية باالتي: )

 , وعلى هذا االساس يتم وضع فرضيات ثانوية للمشكلة على النحو اآلتي: (العناصر الثقيلةأكاسيد ب

 النقل في مدينة الحلة من حي الى آخر وبحسب الكثافة السكانية.  تباين توزيع مرآب .1

تؤثر الخصائص الجغرافية )الطبيعية والبشرية( في تركيز مستوى الملوثات الهوائية في مرائب النقل  .2

 وبحسب طبيعة كل عامل مؤثر فيها.

مرائب النقل وبحسب في  الثقيلةالعناصر أكاسيد الغازات بهناك تباين مكاني وزماني لملوثات الهواء  .3

 طبيعة العامل المؤثر في كل مرأب.

 :ثالثاً: هدف الدراسة

تهدف الدراسة الى الكشف عن التوزيع المكاني لمرائب النقل في مدينة الحلة ومدى اثرها في تلوث      

في  الثقيلةالعناصر الثقيلة مع بيان العوامل الجغرافية المؤثرة على مستوى تركز العناصر أكاسيد بالهواء 

وتقيمها على وفق المعايير  االكاسيد هواء منطقة الدراسة , من اجل معرفة التباين المكاني والزماني لهذه 

العالمية والمحلية ونمذجتها  خرائطياً لتحديد مواقع تركز هذه الملوثات مع عمل محاكاة احصائية للمقارنة 

 بين نتائج التحليل والواقع االفتراضي. 
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 {4}املمخل النظري للمراس  ...................................................... الفصل االول

 

                       

 : همية الدراسةرابعاً: أ

العناصر الثقيلة الناتجة من اكاسيد من حيث تركز  الناتجةتأتي اهمية الدراسة في تلوث مرآئب النقل       

عوادم السيارات , والملوثات المنقولة لها في هواء مدينة الحلة , كون تلك العناصر الثقيلة ذات تأثير مباشر 

ار تلك العالقة مع نشاط االنسان وتلك الملوثات نفسها , وتأتي على حياة االنسان ومن خاللها يأتي دور اظه

ويمكن ان تدخل  تحتوي على غازات سامة وخطيرةكون العناصر الثقيلة  تلك االهمية والعالقة المتبادلة في

 جسم االنسان من البيئة التي يعيش فيها. 

 :خامساً: مبررات الدراسة 

مدينة الحلة كمنطقة دراسة من أهم االهداف في الوقت الحاضر, وتم اختيار  يعد الحفاظ على البيئة    

للبحث والتقصي من كونها المدينة الرئيسة في المحافظة ومركزها, بهدف الكشف عن خصائصها 

التصميمية بالنسبة للمرآب وعالقتها التأثيرية مع الملوثات والواقع البيئي بأكمله , وتقييم هذا الواقع 

 ء به والتركيز على الملوثات الثقيلة.واالرتقا

 : حدود منطقة الدراسةسادساً 

يتمثل االطار المكاني او الحدود المكانية للدراسة بالحدود الفلكية والجغرافية لمدينة الحلة التي تقع فلكياً       

( شرقاً, وهي تمثل المركز 44º¯  26( شماالً, مع خط الطول )32º¯  29عند تقاطع دائرة العرض )

نائية كونها تقع وسط المحافظة فضالً عن اإلداري لمحافظة بابل , اذ اكسبها الموقع الجغرافي أهمية استث

وقوعها على مفترق طرق المواصالت البرية وتوسطها بين المحافظات , وكذلك توسطها عدد من المراكز 

 25كم(, وعن قضاء المحاويل نحو ) 35الحضرية التابعة لمحافظة بابل , فهي تبعد عن قضاء القاسم نحو )

( , 1خريطة ), من قضاء الكفل كم( 30)على بعد كم(,  وتقع  15عن ناحية ابا غرق نحو )تبعد كم( و

 97( وتضم )2كم 5119( من اجمالي مساحة محافظة بابل البالغة )2كم 161وتبلغ مساحة مدينة الحلة )

أما الحدود الزمانية وهي المدة الزمنية المعتمد عليها بالبيانات التي  .( 2( وخريطة )1حياً سكنياً(, جدول )

 –حزيران  21فصول بين ) ألربعخالل المدة الممتدة ا الدراسة , وهي جمع العينات والخرائط استخدمته

(, واما بالنسبة للبيانات المناخية فقد تم اخذ قياسات مباشرة 2020ايلول  21 -كانون الثاني 21 –اذار 21

أّما الحدود الموضوعية فتمثلت بدراسة خصائص  . اً مذكورة انففي موقع الرصدات وللمدة الزمنية ال

 الخارجيوكذلك النقل  المدينةعلى مستوى المدينة والتي تغطي جميع احياء  انتشارهامن حيث  المرائب

ومعرفة  المرأبومعرفة العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في زيادة تركز الملوثات من خالل تأثيرها في 

خالل القياسات المختبرية ومقارنتها بالمحددات العالمية والمحلية في منطقة  نتائجها المستحصل عليها من

 الدراسة , ومعرفة نسبة تركز الملوثات بها واآلثار البيئية الناتجة عنها.
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 ( موقع مدينة الحلة من المحافظة والعراق1خريطة )

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قسدددم الخدددرائط   خريطدددة الوحددددات االداريدددة  للمسددداحة العامدددةعلدددى : جمهوريدددة العدددراق   الهيدددأة  باالعتمدددادالمصددددر: 

 .Arc GIS. وبرنامج 2016لعام  500000:1  بمقياس رسم 
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 2020لعام ( االحياء السكنية ومساحتها في مدينة الحلة 1جدول )

المساحة  الحي السكني ت

 )هكتار(

المساحة  الحي السكني  ت

 )هكتار(

المساحة  الحي السكني ت

 )هكتار(

 36.12 الكلج 47 158.27 2و1الكرامة/  24 70.14 الصدر 1

 37.24 السندباد 48 85.39 االساتذة 25 34.16 2و1السكك /  2

 41.64 الشهداء 49 30.45 معمل النسيج 26 20.84 الجامعين 3

 70.90 المرتضى 50 55.25 العدل 27 61.90 3و 2و1المهدية/  4

 45.15 الجمعية 51 35.81 االمام 28 17.21 النور 5

 81.59 االمير 52 121.63 3و2و1الفيحاء/  29 62.73 2و1الشاوي /  6

 50.28 فزع ومانع 53 55.86 جمعية المعلمين 30 18.45 التضامن 7

 53.96 الخسروية 54 34.51 مصطفى راغب 31 32.92 االكراد 8

 61.63 الصحة 55 46.01 الزهراء 32 37.58 االفراح 9

 90.32 الجزائر 56 29.65 الضباط 33 37.92 السالم 10

 139.38 2و1مجمع المخازن/  57 28.15 وردية داخل 34 72.56 2و1المهندسين /  11

 66.54 البحتري 58 36.71 االبراهيمية 35 69.58 2و1العمارات السكنية/ 12

 40.22 بابل 59 203.63 4و3و2و1نيسان/  17 36 132.23 3و 2و 1نادر / 13

 67.87 التصنيع العسكري 60 99.22 الطهمازية 37 145.76 3و 2و 1العسكري /  14

 28.14 الميثاق 61 67.19 الري 38 284.25 5و4و3و2و1االكرمين/  15

 172.28 الجزر والمرانة 62 55.82 القاضية 39 27.22 االخاء 16

 225 ابو خستاوي 63 50.46 الحسين 40 33.72 كريطعة 17

 20.66 الجامعة 64 45.21 الطيارة 41 46.81 الخضر 18

 238.58 2و1الصناعي /  65 64.87 2و 1حمزة دلي /  42 12.34 الثيلة 19

 145.09 2و1محيزم /  66 37.58 االنتفاضة 43 36.63 الجمهوري 20

 81.39 البستان 67 37.08 2و 1الملعب /  44 62.41 المعلمين 21

 23.39 المحافظة الجديدة 68 129 سيف سعد والنعمانية 45 90.96 2و 1االسكان /  22

الصناعي الجديد  69 28.87 المخابرات 46 77.57 المحاربين 23

 3و2و1/

289.63 

 .2020المصدر: جمهورية العراق   الجهاز المركزي لإلحصاء   قسم التخطيط والمتابعة   بيانات غير منشورة   

 حياً سكنياً(  69)*( تم دمج مساحة االحياء المتقاربة والمشابهة باالسم فاصبح العدد )
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 (  التصميم االساسي لمدينة الحلة 2خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جمهورية العراق   الهيأة العامة للمساحة   قسم الخرائط   خريطة الوحدات االدارية   1المصدر: الباحث باالعتماد على: )

( بلدية محافظة بابل   قسم التخطيط الفني   شعبة الخرائط   خريطة التصميم 2. )2016لعام  500000:1بمقياس رسم 

 .Arc GISرنامج ( وب3  )2018االساسي لمدينة الحلة لعام 
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 المشابهة  السابقة سابعاً: الدراسات

يجد اي دراسة سابقة لمنطقة الدراسة درست العناصر الثقيلة  على المصادر لم بحسب اطالع الباحث     

 وانما هناك دراسات مشابهة لمناطق مختلفة وهي كاالتي:

)دراسة ملوثات الهواء والمياه والتربة في مدينة بغداد باستخدام نظم المعلومات  المالكيدراسة  .1

بينت نتائج البحث ان تراكيز الدقائق العالقة في هواء مدينة بغداد كانت مرتفعة وقد تجاوزت ( 1)الجغرافية(:

سيد الكبريت في المحددات الوطنية والعالمية المسموح به, كذلك من خالل مالحظة تراكيز غاز ثنائي اوك

 هواء المدينة  اتضح انها ملوثة وذلك كونها قد تجاوزت الحدود المسموح بها في معظم مناطق بغداد .

( 2))تحليل بيئي للعوامل المؤثرة في نوعية الملوثات الجوية لمحافظة البصرة(: دراسة المياحي .2

لوث من خالل زيادة اعداد المركبات أوضح  البحث ان  لنشاط النقل دور سلبي في زيادة وتفاقم مشكلة الت

عالوة على ما ينطلق من عوادم هذه استخدام انواع رديئة من الوقود ,اضافة الى قدم البعض منها و

والشوارع الترابية في تلوث الهواء بسحب المركبات من ملوثات عديدة ساهمت كثافة حركتها على الطرق 

 الغبار واالتربة المتطايرة .

)التباين الفصلي والمكاني لتلوث مياه شط العرب في محافظة البصرة وبعض تاثيراته دراسة الباهلي  .3

بين البحث ان العوامل البشرية لها دور في تلوث مياه شط العرب ومن اهم هذه العوامل المتمثلة ( 3)البيئية(:

الطبيعية فقد ساعدت بمخلفات الصرف الصحي والمخلفات الزراعية والمخلفات الصناعية , اما العوامل 

على تباين التلوث مثل انبساط السطح والخصائص المناخية وخصائص التربة وتوزيع النبات الطبيعي 

 وخصائص المياه الجوفية والخصائص الهيدرولوجية لمجرى شط العرب .

توصل البحث الى تباين  (4)دراسة الهاشمي )االثار البيئية للنمو الحضري في مدينة الديوانية(: .4

معدالت تركيز الرصاص في هواء مدينة الديوانية في المواقع التي تم اختيارها لقياس هذا العنصر متأثراً 

بنوع األنشطة البشرية , كما كشفت عن انخفاض حصة الفرد من المساحات الخضراء والترفيهية التي تعد 

 ضرورية للبيئة.

( 2006-1996بعوادم السيارات للمدة ) دراسة السعدي )االثار المناخية لتلوث هواء مدينة بغداد .5

توصل البحث عن عالقة ارتباط قوية بين زيادة تراكيز غاز ثنائي اوكسيد الكربون GIS:)(5 )باستخدام 

(Co2 والزيادة التدريجية لدرجات الحرارة على مر السنين, ويعد مركز مدينة بغداد من المناطق الملوثة )

 شطة البشرية األخرى .بعوادم السيارات باإلضافة إلى االن

                                                           
, GIS)سلطان المالكي, دراسة ملوثات الهواء والمياه والتربة في مدينة بغداد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )( ميثم عبدهللا 1)

 .2005أطروحة دكتوراه , كلية العلوم, جامعة بغداد, 
ة ماجستير, كلية التربية, ( ايمان كريم عباس المياحي, تحليل بيئي للعوامل المؤثرة في نوعية الملوثات الجوية لمحافظة البصرة, رسال2)

 .2005جامعة البصرة, 
( سرور عبداالمير الباهلي, التباين الفصلي والمكاني لتلوث مياه شط العرب في محافظة البصرة وبعض تاثيراته البيئية, أطروحة 3)

 .2006دكتوراه , كلية االداب, جامعة البصرة, 
 .2007حضري في مدينة الديوانية, أطروحة دكتوراه, كلية االداب, جامعة القادسية, ( عبدالرضا مطر الهاشمي, االثار البيئية للنمو ال4)
(, رسالة GISباستخدام ) 2006-1996( ميسون طه محمود السعدي, االثار المناخية لتلوث هواء مدينة بغداد بعوادم السيارات للمدة 5)

 .2008ماجستير, كلية التربية ابن رشد, جامعة بغداد, 
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توصل البحث ان مدينة البصرة تعاني تدهورا ( 1)دراسة الحسن )التلوث البيئي في مدينة البصرة(: .6

بتظافر مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية, واظهرت نتائج قياس ملوثات  شديدا في نوعية مياهها

هو  تركيز بعض الملوثات في الشتاء اكثر مما الهواء وجود تباينات مكانية وزمانية في تراكيزها, اذ ارتفع

 عليه في الصيف وحصول العكس بالنسبة لبعضها االخر.

تناولت دراسة التباين الكمي والنوعي للملوثات ( 2) تباين تراكيز الغازات الملوثة لهواء محافظة بابل: .7

ظة واالقضية التابعة لها مواقع( فقط موزعة في مركز المحاف 6في ضوء ) 2010الغبارية المتساقطة لعام 

الدراسة الى تباين تراكيز الغازات وتوصلت ,  2010وذلك باالعتماد على بيانات دائرة بيئة بابل للعام 

 الملوثة للهواء وانها في بعض المواقع خارج الحدود المسموح بها .

توصلت الدراسة الى وجود تاثيرات ( 3)التحليل المكاني لتلوث الهواء في محافظة النجف االشرف: .8

متداخله للملوثات احدها يزيد من تراكيز الملوثات التاثير التعاضدي واالخر يتفاعل ولكنه يخف من تاثير او 

وكذلك ملوثة  TSPتركيز الملوثات التاثير المتعاكس , وان هواء مدينة النجف ملوث بالدقائق العالقة 

 .بالعناصر الثقيلة

 الدراسة )الوسائل واالدوات(ثامناً: طريقة 

, باالعتماد على مجموعة من الوسائل واألدوات  21/5/2020بدأ الباحث العمل في الدراسة بتاريخ      

 وعلى مراحل عديدة وهي كاالتي:

 مرحلة العمل المكتبي   - أ

االطالع على المصادر والمراجع المتمثلة )الكتب والبحوث والتقارير الحكومية والرسائل واالطاريح       

الجامعية( ذات العالقة بموضوع التلوث وباالخص تلوث الهواء ومصادر تلوثه, كما تم االعتماد على شبكة 

 االنترنيت للحصول على البحوث والمقاالت التي تخص الدراسة.

 عمل الميداني مرحلة ال - ب

لنماذج باستخدام ( م حيث تم جمع تلك ا2-1تجميع النماذج من ارتفاعات مختلفة من سطح االرض)     

( خالل فترة زمنية محددة كذلك رافقت عملية الرصد low volume sample)جهاز سحب الهواء

كذلك جهاز قياس استخدام اجهزة اخرى متنقلة للحصول على نتائج ومنها جهاز قياس سرعة الرياح و

( , فلورة االشعة (Xrfوكذلك استخدام جهاز  (Gps)وبة وجهاز تحديد المواقع العالميالحرارة والرط

 المستخدمةالسينية حيث يعمل هذا الجهاز باستخدام الطول الموجي المشتت وهي احدى التقنيات التحليلية 

لتحديد نوعية وتراكيز العناصر واالكاسيد للعديد من المواد بطريقة غير اتالفية وبتراكيز دقيقة تتراوح من 

للحصول على النتائج ومقارنتها مع الكونترول والمحددات العالمية  %(100الى  ppmاجزاء من المليون )

 والمحلية   

                                                           
 .2011( شكري إبراهيم الحسن, التلوث البيئي في مدينة البصرة, أطروحة دكتوراه , كلية االداب, جامعة البصرة, 1)
شاكر عبد عايد ,  تباين تراكيز الغازات الملوثة لهواء محافظة بابل ) دراسة في التلوث البيئي ( , رسالة ماجستير, كلية التربية , ( 2)

 . 2012جامعة البصرة , 
فارس جواد كاظم الدحيدحاوي , التحليل المكاني لتلوث الهواء في محافظة النجف االشرف , اطروحة دكتوراه , كلية االداب , ( 3)

 . 2015جامعة الكوفه , 
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  مرحلة العمل المختبري - ج

تم إجراء الفحوصات المختبرية في مختبرات مركز البحوث البيئية , دائرة بحوث وتكنولوجيا البيئة      

 والمياه , وزارة العلوم والتكنلوجيا.  

 :  الدواتا

أعتمد الباحث في دراسته على عدد من األدوات واألجهزة لغرض استكمال الدراسة منها ما أستخدمها       

 ويمكن اجمالها على النحو اآلتي:  دانية ومنها في العمل المختبريخالل الدراسة المي

 (1جهاز قياس درجة الحرارة والرطوبة , صورة ) -

 (2, صورة ) Gpsجهاز تحديد المواقع العالمي  -

 (3(, صورة )4.7cmورق ترشيح ) -

 (4اطباق مع اسطوانة جمع الغبار المتساقط , صورة ) -

 (5)صورة تمثل العمل الميداني, صورة  -

 (6جهاز قياس سرعة الرياح , صورة ) -

 (7جهاز جمع الغبار , صورة ) -

 (8, صورة ) XRF (X-Ray Fluorescence)جهاز  -

 مرحلة تبويب وتصنيف البيانات 

هي المرحلة األخيرة من مراحل الدراسة التي تم فيها تصنيف البيانات وتبويبها وتوزيعها حسب       

من خالل العمل المكتبي في تحديد المدخل النظري للدراسة والمعلومات  فصول الدراسة , بعد أن تم جمعها

والبيانات حول العناصر الثقيلة موضوع الدراسة وحول اهم الخصائص الجغرافية ذات التأثير على 

الملوثات الهوائية ومن ثم تم تبويب ما استحصل عليه الباحث من بيانات خالل الدراسة الميدانية والمالحظة 

ية التي وثقت ببعض الصور الفتوغرافية , فضالً عن ما استحصل عليه الباحث من نتائج التحليالت الشخص

لمعرفة مستويات تركز بخرائط  وتحليلها, ونمذجتهاالمختبرية , التي ساعدت في أعداد جداول الدراسة 

 الملوثات الهوائية في المرائب مدينة الحلة والسيما الملوثات بالعناصر الثقيلة.
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                                                                   ( جهاز تحديد المواقع العالمية                                             2صورة )                الرطوبة  ( جهاز قياس1صورة)               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 17/9/2021التقطت بتاريخ                                              17/9/2021التقطت بتاريخ             
 

 ( اطباق لحفظ العينة                          4( اوراق الترشيح                            صورة )3صورة )                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 17/9/2021التقطت بتاريخ                                                            17/9/2021التقطت بتاريخ             

 ( جهاز قياس سرعة الرياح                                          6)                              ( العمل الميداني        5صورة )             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 17/9/2021التقطت بتاريخ                                                         21/6/2021التقطت بتاريخ                    
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 لفحص العينة XRF( جهاز 8) ( جهاز جمع العينة                      صورة7صورة )          

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 9/10/2021التقطت بتاريخ                                         21/6/2021التقطت بتاريخ              

 

   تاسعاً: منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة وبوجه عام ,المنهج االستنتاجي )االستنباطي( وهو نموذج مبني على نظرية مرتبطة      

بالمشكلة والفرضية انطالقا من مالحظة الظواهر المكانية والبيانات يدرس الواقع للتأكيد على المطابقة مع 

الستنباط هو حدسي وعقلي يستند النموذج أو النظرية وال يجوز وضع الواقع بالنظرية أو تهذيبه وأن ا

لتصورنا للشيء ورؤيتنا له إذ يقوم على التفكير بمشكلة معينة مع  استعراض كل التفرعات النظرية بغية 

. ومن ثم اعتماد (1)بناء النموذج أي البدء لوضع فرضية عامة ثم البدء ألثبات صحة الفرضية بالبراهين

المعلومات الناتجة عن استخدام البيانات وكذلك تم استخدام المنهج المنهج التحليلي القياسي عند المقارنة ب

الوصفي )المسحي( وهو مسح الظاهرة ميدانياً من خالل جمع العينات من منطقة الدراسة وفي كل 

حيث استعملت أجهزة حديثة يتم من خاللها دراسة تراكيز ملوثات الهواء في مدينة الحلة االتجاهات , 

 .هواء ومعرفة ابرز ملوثات الهواء التي تشمل العناصر الثقيلةللكشف عن نوعية ال

 عاشراً: هيكلية الدراسة

لغرض الوصول الى الهدف المنشود من البحث فقد تم تقسيمه الى اربعة فصول تتالئم مع حجم       

من مقدمة ومشكلة وفرضية  (المدخل النظري للدراسة): الفصل االولالمشكلة الموجودة , فقد تناول 

واهداف الدراسة واهمية الدراسة وحدود منطقة الدراسة وكذلك الدراسات السابقة وطريقة عمل الدراسة 

 ومنهجها واهم مفاهيم ومصطلحات الدراسة.

من مرائب نظامية وغير نظامية  (التوزيع المكاني لمرآب النقل في مدينة الحلة)الفصل الثاني: اما      

مساحة كل منها وموقعها الجغرافي والمشاكل التي تعاني منها بناًء على المالحظة الشخصية في مبياً 

 الدراسة الميدانية معززاً ذلك ببعض الصور الفوتوغرافية . 

                                                           
 44, ص 2007( محسن عبد الصاحب المظفر, فلسفة علم المكان , دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان , االردن , 1)
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المؤثرة في تركز مستوى الملوثات  (الطبيعية والبشرية)الخصائص الجغرافية )فدرس  الفصل الثالث:اما   

فقد اشار هذا الفصل الى اهم العوامل الطبيعية المؤثرة في تركز  (لنقل لمدينة الحلةالهوائية في مرائب ا

مستويات التلوث الهوائية من مظاهر السطح والعناصر المناخية متمثلة بدرجة الحرارة وسرعة الرياح 

دة اعداد والرطوبة الجوية واالمطار والعوصف الغبارية , فضالً عن تاثير العوامل البشرية متمثلة بزيا

وتمت االشارة الى االزدحامات المرورية وكثرة  وزيعهم وتركيبهم وحركتهم اليومية,السكان ونموهم وت

 من ملوثات لها االثر الواضح في ازدياد مستوى التلوث الهوائي. تطرحةوما المركبات الخاصة في المدينة 

العناصر الثقيلة لمرآب باكاسيد الغازات لتباين المكاني والزماني لتلوث الهواء ا): الفصل الرابعاما      

وهنا اكدت الدراسة فرضية البحث في تواجد تباين مكاني لمستوى  (النقل وساحات التوقف في مدينة الحلة

بواسطة عمل خرائط لتوزيع كل عنصر منها  تركيز الملوثات الهوائية بالعناصر النزره وقد تم نمذجتها

وكيفية تركزه على شكل اقاليم في مدينة الحلة وقد وجد هذا التباين على مستوى الفصول زمانياً ايضاً مع 

ذكر االسباب التي ادت الى ازدياد مستوى تركز تلك الملوثات بالعناصر الثقيلة في مكان دون اخر وفي 

الى االزدحام واالكتظاظ بالمركبات داخل المرائب , فضالً عن عدم  زمان دون اخر ومعظمه كان يعود

 توافر الخدمات الضرورية فيها لتجنب التلوث البيئي سواء كانت تلك المرائب نظامية ام غير نظامية.

 التعريف بالظاهرة المدروسة: احدى عشر

الطبيعية والتي تسبب آثاًرا ضارة  يمكن تعريف التلوث البيئي هو إضافة الملوثات إلى البيئةلتلوث : ا -1ا

أي تغيرات غير طبيعية  على الطبيعة والموارد الطبيعية والبشرية , وكذلك يمكن تعريفه بشكل اخر هو

وسلبية في جميع الخصائص مثل الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية ألي مكون من مكونات 

بة التي يمكن أن تسبب آثاًرا ضارة على مختلف أشكال الحياة النظام البيئي , أي الهواء أو الماء أو التر

 .(1)والممتلكات تسمى التلوث البيئي

ويقسم الى ثالثة انواع وهي: ثلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة وبما ان موضوع الدراسة هو تلوث  

 الهواء لذا سوف نوضح ذلك بشكل موجز على النحو اآلتي:

مواد غريبة تغير من نسب المواد المكونة اليه يترتب عليها حدوث  دليل على دخولوهو  :تلوث الهواء  - أ

نتائج ضارة ويمكن ان يكون محلياً مثل تلوث المدن أو يكون عالمياً مثل التلوث الناتج عن االشعاعات 

 .(2)الذرية

 وتقسم الى نوعين هما: :  مصادر تلوث الهواء - ب

تنتج عن الطبيعة دون تدخل االنسان فيها وهي اما ان تكون : وهي المصادر التي المصادر الطبيعية -

 (3) صلبة او سائلة او غازية , ويمكن تقسيمها الى االتي:

                                                           
. Environmental pollution and control Vesilind, P. A., & Weiner, R. (1998).Peirce, J. J., (1) 

Heinemann. Pp.44.-Butterworth  
 . 93, ص 2006(  علي حسن موسى , التلوث البيئي , دار الفكر المعاصر بيروت , 2)
في العراق , دار الكتب والوثائق بغداد ( عماد مطير خليف الشمري واخرون , البيئة والتلوث , دراسة في التلوث البيئي 3)
 . 126,ص2011,
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: في اثناء ثورانها تنطلق منها غازات ومواد صلبة الى الجو ويمكن لهذه المواد ان ترتفع الى  البراكين -1

 مسافات بعيدة وهي تتسبب بتلوث البيئة بشكل عام .

: وتؤدي دوراً هاماً في تلوث الهواء لما تحمله من غبار ويبدوا تاثيرها واضحا ح والعواصفالريا -2

 وباالخص في لبيئة العراقية من حيث تكرار العواصف الغبارية .

: وتحدث في مناطق الغابات وفي اشهر الصيف الحارة والجافة , وهي بذلك تطلق الدخان الى  الحرائق -3

 ات عالية .الجو بشكل غيوم وفي مستوي

وعادة تحدث في فصل الربيع وتجعل الهواء مليئا بالغبار والذي يؤدي الى نوع من : حبوب اللقاح -4

 الحساسية .

يتواجد في الهواء بشكل دائم اعداد من البكتريا وغالبا ماتكون العالقة طردية بين التركيز  :الجراثيم -5

ماتكون المناطق المزدحمه بالسكان ذات تلوث البكتيري والكثافة السكانية ودرجة التهوية لذا غالبا 

 جرثومي واضح . 

  :المصادر البشرية لتلوث الهواء -

ان استعماالت االنسان المختلفة من خالل االنشطة في البيئة وتعتبر تلك النشاطات من الملوثات البشرية , 

المختلفة , ومن اهم تلك وهو من اكثر المتضررين من جراء ذلك التلوث الذي يحدث بفعل نشاطاته 

  المصادر هي:

 الملوثات الصناعية:. 1

والهيدروكربونات هي أكثر ملوثات الهواء شيوًعا التي يتم  H2Sو  SO2و  CO2و  COان       

تصريفها في الهواء من المداخن الصناعية وبيوت الطاقة, حيث يتم إنتاج هذه الغازات عن طريق حرق 

, HFالليغنيت في محطات الطاقة الحرارية, كما تنبعث مركبات الفلور المختلفة )الوقود األحفوري وحرق 

F2 ,SiF4 ,H2SiF6  وما إلى ذلك( من مصانع تصنيع األسمدة الفوسفاتية )حيث توجد كميات كبيرة من

 Pb ,Cr ,Niالفلور في صخور الفوسفات(. كما تطلق العديد من العمليات المعدنية غباًرا وأبخرة محملة بـ 

 Znإلخ. بينما تطلق العديد من الصناعات الكيميائية حمض الهيدروكلوريك والكلور وأكاسيد النيتروجين و 

. وقد لوحظ أن المعالجات الصناعية مثل H2Sو  COو  SO2باإلضافة إلى  Oxidesو  Asو  Pbو 

 مصاهر المعادن والمصانع الكيميائية ومصافي النفط ومصانع الورق ومصانع السكر ومصانع القطن 

 (1)ومصانع تصنيع المطاط الصناعي تسبب  بحوالي خمس تلوث الهواء.

  مركبات الطرق :  -1

إلى ذلك, وتعتبر أكبر مصادر تلوث الهواء,   وهي تشمل الدراجات البخارية والدراجات النارية وما      

ينتجون ما يقرب من ثلثي احادي أكسيد الكربون ونصف الهيدروكربونات وأكاسيد النيتروز. كما يؤدي 

عادم السيارات أيًضا إلى انتاج جسيمات الرصاص والغازات , ويؤدي احتراق البترول إلى انبعاث مركبات 

                                                           
 . 30, ص 1990,  دار الفكر المعاصر , دمشق , 1(  علي حسن موسى , التلوث الجوي , ط1)
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الرصاص الدقيقة المنبعثة من احتراق البترول تأثير سلبي عميق على  الرصاص الدقيقة. كما ان لمركبات

المجتمع الحيوي. كما يؤدي استخدام البنزين والديزل في السيارات الى تواجد هذه المركبات العضوية 

( في الجو الحضري. كما انه من بين هذه المركبات VOCالمتطايرة ةهي  البنزين والتولوين والزيلين )

لثالثة , أظهر تركيز البنزين في الهواء ارتباطات قوية مع حدوث السرطان لذلك يجب أال تتجاوز العضوية ا

 (1)(.3ميكروغرام/ م 10قيمة البنزين في الهواء من أجل السالمة الصحية )

 :  Burning of Fuels حرق الوقود -2

الوقود األحفوري هو مصادر الطاقة للطهي , والتدفئة , وإضاءة منازلنا , وغسل المالبس من خالل      

الغسالة , أو لتشغيل التلفزيون وما إلى ذلك. الفحم ومجموعة متنوعة من الهيدروكربونات بما في ذلك 

الفحم. تم تسجيل أن محطات الميثان والسخام والرماد وثاني أكسيد الكبريت هي أيًضا المنتجات من حرق 

SO2تنتج ثلثي لفحم وأحياًنا البنزين أو الديزل,الطاقة الكهربائية , وحرق الوقود األحفوري , وخاصة ا
 (2) 

 :  Aircraft Emissionsنبعاثات الطائرات  -3

الطائرات التلوث من الطائرة هو أيضا عنصرا هاما من المشكلة اإلجمالية تلوث الهواء في العالم.         

%( من انبعاثات 1%( من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون, وحوالي )2.5هي المسؤولة عن نحو )

الهيدروكربون, ولكن كميات ضئيلة فقط من ملوثات الهواء الرئيسية األخرى. يتكون الدخان المنبعث من 

ن(, والتي يتم حرقها ميكرو 0.5الطائرات النفاثة إلى حد كبير من جزيئات دقيقة يبلغ قطرها حوالي )

 .(3)بالكامل. نظراً ألن هذه الجسيمات تبعثر الضوء بشكل جيد , فإنها غالًبا ما تقلل من الرؤية

  :AGRICULTURE ACTINITIESاألنشطة الزراعية  -4

%( إلى 60نتج حرق مناطق الغابات والمراعي وغيرها من المراعي واألراضي الزراعية حوالي )      

%( من غاز الميثان من حقول األرز, أحشاء الماشية, 40%( من ثاني أكسيد الكربون. وينتج حوالي )65)

 ارة هي المسؤولة وكذلك من حرق الكتلة الحيوية. كما إن رش المحاصيل لمكافحة اآلفات واألعشاب الض

 .(4)عن انبعاث الفوسفات العضوي والهيدروكربونات المكلورة والزرنيخ والرصاص في الهواء

 : Suspended particulate matter (SPM)المادة الجسيمية المعلقة  -5

تعتبر من ملوثات الهواء الرئيسية.و يتولد الغبار من مصادر مثل غبار الفحم )من مصافي النفط      

ات الطاقة وما إلى ذلك( وغبار األسمنت وغبار السيليكا )من تكسير الحجارة(. كما تتكون كميات ومحط

 .(5)(Chakraborti, 1996كبيرة من الغبار بواسطة مركبات النقل )

                                                           
(1) Peirce, J. J., Vesilind, P. A., & Weiner, R. (1998). Environmental pollution and control. Butterworth-
Heinemann. Pp. 65. 

بسام عبد الرحمن العاني و أياد عاشور الطائي , التلوث المروري وأثره على البيئة , مجلة الجمعية الجغرافية العراقية , ( 2)
 .27. ص  2002,  49العدد 

منظمة العمل العربية , المواد الكيميائية الخطرة والضارة بالصحة ) تصنيف , تعريف , عنونه (, المعهد العربي للصحة  (3)
 .11. ص  1998والسالمة المهنية , دمشق , 

 7, ص 2006نعيم سلمان بارود , تلوث الهواء مصادرة واضرارة ,  (4)

  45ص مصدر سابق ,( علي حسن موسى , التلوث الجوي , 5)
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 : . العناصر الثقيلة2

عّرف الباحثين المعدن الثقيل على أنه عنصر موجود بشكل طبيعي بوزن ذري مرتفع وكثافة عالية      

. من بين جميع الملوثات , حظيت المعادن الثقيلة باهتمام كبير للكل (1)أكبر بخمس مرات من وزن الماء

ميات ضئيلة في المياه الطبيعية المتخصصين بالبيئة بسبب طبيعتها السامة , عادة ما توجد المعادن الثقيلة بك

 . (2)ولكن العديد منها سام حتى بتركيزات منخفضة جداً 

وتعد المعادن مثل الرصاص والكادميوم والنيكل والكوبالت والزنك والسيلينيوم شديدة السمية حتى         

في الكميات الصغيرة , ويعد الملوث الصناعي طريقة شائًعة للتعرض عند  البالغين بينما االبتالع هو أكثر 

يات الطبيعية والبشرية, وتحدث طرق التعرض شيوعاً عند األطفال. يمكن أن تنبثق المعادن الثقيلة من العمل

انبعاثات طبيعية للمعادن الثقيلة مثل هذه االنبعاثات تشمل االنفجارات البركانية, بخاخ ملح البحر , حرائق 

الغابات , التجوية الصخرية , المصادر الحيوية وجزيئات التربة التي تحملها الرياح. ويمكن أن تؤدي 

المعادن من اماكن تواجدها الطبيعية إلى أقسام البيئية المختلفة. وكذلك  عمليات التجوية الطبيعية إلى إطالق

تتواجد المعادن الثقيلة في شكل هيدروكسيدات , أكاسيد , كبريتيدات , كبريتات , فوسفات , سيليكات 

( Cr( والكروم )Ni( والنيكل )Pbومركبات عضوية. وأكثر المعادن الثقيلة شيوعاً هي )الرصاص )

( (. على الرغم من أن المعادن الثقيلة المذكورة أعاله يمكن Cu( والنحاس )Zn( والزنك )Cdم )والكادميو

 .    (3)العثور عليها بكميات ضئيلة, فإنها ال تزال تسبب مشاكل صحية خطيرة للثدييات البشرية وغيرها

الب من المناطق الصناعية. وإن المعادن المنبعثة بشكل طبيعي في الغبار الذي تثيره الرياح هي في الغ     

اما بالنسبة للمصادر البشرية التي تساهم بشكل كبير في تلوث الهواء بالمعادن الثقيلة في البيئة تشمل عوادم 

السيارات التي تطلق الرصاص , وبسبب النمو السكاني العالمي السريع  وتحول المجتمعات من مجتمعات 

لى ان تكون مشكلة تلوث الهواء. وتم مالحظة عملية تسارع ريفية الى مجتمعات صناعية ومتحضرة ادى ا

و  PM2.5( وخاصة الجسيمات الدقيقة مثل PMsفي تلوث الهواء بواسطة الغبار والمواد الدقائقية )

PM10 (4)التي يتم إطالقها من خالل العمليات الطبيعية والبشرية التي تكون أكثر صلة بالصناعة والنقل. 

(, Cu,Cd ,Pbقيلة الى ثالث مجاميع من حيث التاثير مثل معادن المجموعة االولى )تقسم المعادن الث   

, Na ,K ,Ca ,Ti ,Al( ومجموعة المعادن الثالثة )Znو Cr ,Mn ,Ni ,Vومعادن المجموعة الثانية )

Mg ,Feحيث انه ال يتم (5)( مصدرها مناطق صناعية وحركة مرور ومصادر طبيعية , على التوالي .

                                                           
(1) S. K. Papageorgiou, et al, , Heavy metal sorption by calcium algi-nate beads from Laminaria digitata, J. Hazard. 
Mater., B. 137 (2006). P.1765 – 1772 

(2) S. L. McGowen, N. T. Basta, G. O. Brown, Use of diammonium phosphate to reduce heavy metal 
solubility and transport in smelter-contaminated soil, J. Environ. Qual., 30 (2001) . P. 493 – 500. 

  91مصدر سابق , ص( علي حسن موسى , التلوث الجوي , 3)
(4) Soleimani., et al,. Heavy metals and their source identification in particulate matter (PM2.5) in Isfahan 
City, Iran. Journal of Environmental Sciences. 2018, P 75 
(5) Ventura LMB et al,.. Chemical composition of fine particles (PM2.5): Water-soluble organic fraction 
and trace metals. Air Quality, Atmosphere and Health. 2017;10: P. 845-852 
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من المعادن الثقيلة عادة من النظام البيئي عن طريق العملية الطبيعية , على عكس معظم الملوثات التخلص 

العضوية وبالتالي يزيد تركيز المعادن الثقيلة ويخلق مشاكل بيولوجية وفسيولوجية, حيث ان لديها خاصية 

 بب سمية حادة أو مزمنة مكن أن تستراكمية فريدة للتراكم على طول السلسلة الغذائية لفترة طويلة وي

 .  (1)الحياة المختلفة ألشكال

خطيرة ألنها تميل إلى التراكم البيولوجي  دسبة لخطورة تلك المعادن فهي تعاما بالن       

Bioaccumulation,  في تركيز مادة  او البيولوجي  يعني هو الزيادةوان عملية التراكم األحيائي

في البيئة. تلك المعادن في تراكيز منخفضة او  هازمقارنة تركمع  الوقتئية في الكائن الحي بمرور كيميا

بعض العمليات البيولوجية, ولكن اذا زادت تلك التراكيز   تراكيزها الطبيعية تكون مفيدة من خالل  تحفيز

على عن حد العتبة اي تركيزها الطبيعي فانه تصبح سامة. كونها غير قابلة للتحلل , وتتراكم هذه المعادن 

 .(2)مستويات غذائية مختلفة من خالل السلسلة الغذائية متسببة بمشاكل على صحة اإلنسان

 ضرورية لصحة اإلنسان للقيام باألنشطة الحية , ولكن هذه العناصر يمكن أن  ثقيلةبعض العناصر الأن      

ان في السنوات األخيرة اصبح  إذ. (3)تصبح سامة بسرعة إذا زادت تركيزاتها فوق الحدود المسموح بها

هناك اهتمام متزايد لتحليل العناصر النزرة في المواد البشرية مثل األطعمة والماء والهواء الصالح 

 .(4)للشرب

مهماً في الدراسات البيئية التطبيقية وكيمياء البيئة الن النسبة الكبيرة من  داناً ميالمدن  بيئةوتشكل       

هو تنوع  البيئاتتلوث الهواء في هذه  والسيماصعب مشكلة التلوث ي, ومما  البيئاتالسكان تتواجد في هذه 

ة يي غا, إذ إن هذه المخلفات ف البيئيب المخلفات الصلبة خارج حدود تحمل النظام نس وتزايدمصادره 

والعناصر السامة والمواد الحافظة  العضويةر يوغ العضويةر متجانس من المواد يج غيالخطورة ألنها مز

هو أن  انالميدفي هذا  المختصيند من قلق يزيومما  هاوغيرومواد البناء  البالستيكيةوالمعادن والمواد 

ومركبة تتفاعل  عديدةعن المادة الملوثة نفسها فحسب بل تشاركها عوامل  نجمي والصحي ال البيئي التأثير

م المشاكل هأ نبيان من  عتقدونيمختلفة , لذلك فهم  مرضية دقيقة وأحياء ةيبيئمعها من متبقيات لسموم 

أكثر  صبح األمريالصلبة وغبار االرصفة و بالمتبقياتهي مشكلة تلوث الهواء  حالباوأكثرها غموضاً  ةيالبيئ

 جزيئاتوتحولت إلى  الميكانيكيداً إذا تركت هذه الملوثات في الشوارع وتعرضت إلى عوامل السحق يتعق

ارات الهواء التي تتعرض لها أغلب مدن يمكنها أن تتوزع مع حركة تيقة جداً التي يمختلفة األحجام منها الدق

ر يعة مناخها المتغيعها الجغرافي وطبف الحار وذلك بحكم موقيما خالل فصل الصية الساق والمنطقالعر

لة.يمختلفة من العناصر الثق تراكيزى احتواء هذا الغبار عل ةاحتماليد األمر خطورة يزياً, ومما يوفصل اً يومي

                                                           
(1) Banfalvi G. Cellular Effects of Heavy Metals. Netherlands, London, New York: Springer; 2011, P.64 
(2) Nordstrom DK, Blowes DW, Ptacek CJ. Hydrogeochemistry and microbiology of mine drainage: An 
update. Applied Geochemistry. 2015;57: P. 3-16 
(3) Faure, G. 1998. Principles and Application of Geochemistry 2nd ed, Prentice – Hall Inc, U.S.A,P.  600 
(4) Sharaf, A.T. 1986. Environment and Human Health in Medical Geography. Egypt University House, P. 
286. (in Arabic). 
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 الثانيالفصل 

 ب النقل في مدينة الحلةئآالتوزيع المكاني لمر

االهتمام بالنقل البد أن يرافقه اهتمام بالمرائب التي تمثل نقطة البداية والنهاية لحركة المركبات      

االرتكازية المهمة في الوقت الحاضر. ألنها من مكمالت عملية  هياكلة. إذ تعد المرائب جزءاً من الالمختلف

اثر فعال  كما لهاوأن وجود المرائب يسهم في خدمة عملية النقل وتنظيمها ,  النقل داخل المدينة وخارجها

 . النقل  في الحياة اذ انها تدخل ضمن التصميم االساس للمدينة كونها تشكل جزءاً مهماً من شبكة

مرآباً(  11مرآباً( نظامياً موزعة على مركز المدينة و) 11مرآباً( يتوزع بين ) 22ة الدراسة )تضم منطق   

غير نظامي, وان تركز هذه المرائب في اماكن محدودة من المدينة يعود لسد الحاجة من هذه الخدمة 

والتي يمكن (. 3( والخريطة )2المتزايدة السيما انها تكون في مركز المدينة وكما مبين في جدول )

 ايضاحها على النحو اآلتي: 

  المرائب النظامية: -اوال  

مرآب واماكن انتظار للمسافرين وهي المرائب التي تتوفر فيها الخدمات من بنى تحتية وادارة في داخل ال    

يكون للهيئة العامة إلدارة النقل الخاص سيطرة بالكامل على تلك المرائب وسوف تتطرق الدراسة الى  إذ

مدى اكتظاظها وتوضيح كل من هذه المرائب ومساحتها وطاقتها االستيعابية من السيارات الداخلة والخارجة 

 النظامية تتمثل باآلتي: التلوث الهوائي بالعناصر الثقيلة وهذه المرائب والتي قد تسببوازدحامها 

 مرائب الند     مديني الحلي بحسب مساحتوا وموالعوا    المديني( 2جدول )

 المرائب غير النظامية )ساحات التوقف(  المرائب النظامية 

 اسم المرآب ت
المساحة 

 ( 2)م
 اسم المرآب ت الموقع من المدينة

المساحة 

 (  2)م

الموقع من 

 المدينة

 شمال شرق 1500 مستشفى مرجان  1 الغرب 15000 الحلة الموحد  1

 الجزء الغربي   2000 العلوية شريفة  2 الشمال  4000 بغداد القديم  2

 شمال غرب 1000 منطقة الطهمازية  3 الشرق 2500 الصوب الصغير  3

 جنوب غرب 1000 المهندسين  4 المركز  3000 مرآب الداخل  4

 جنوب غرب 1500 العسكري  5 الشرق 2000 ساحة الطهمازية 5

 الجنوب  2000 جامعة بابل  6 الوسط او المركز 2500 ساحة جسر سعد 6

 الجنوب 1000 نادر  7 الوسط او المركز 1500 ساحة جسر بيلي 7

 الشمال 1000 تقاطع الثورة  8 الوسط او المركز 1500 ساحة النزيزة 8

 الشمال 1500 الثورة  9 الغرب  1500 ساحة الشقق 9

 الجنوب 1000 مجسر نادر  10 الغرب 1000 ساحة المستشفى التركي  10

 جنوب شرق 1500 مستشفى الجمهوري  11 الوسط او المركز 1500 ساحة الوردية  11

 . 2022المصدر: الباحث باالعتماد على: جمهورية العراق   وزارة النقل   الهيأة العامة للنقل   القسم الفني   بيانات غير منشورة لعام 
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 مديني الحلي وساحات توالل السيارات    المرائبمواالو  (3خريطي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc GISالمصدر: باسدتماد برنامج 

 

 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 {21}  التوزيع املكاني ملرآب الندقل يف ةمين  احلل  ............................................ ثانيالفصل ال

 

                       

  الحلة الموحد:مرآب  .1

 :موقع المرآب وموضعه -

( , وتحيط به من 60في الجزء الغربي من مدينة الحلة على امتداد الطريق الرئيس لشارع ) يقع المرآب     

الشمال والغرب ساحة كبيرة عائدة لبلدية الحلة وبحسب التصميم االساسي للمدينة فإنها مخصصة لدوائر 

من الجهة الجنوبية مركز حكومية بعضها تم تنفيذه . ويقع بالجهة المقابلة للمرآب كلية التربية الفنية ويجاوره 

تأهيل المعوقين وبالقرب منه من الجهة الشمالية تقع دائرة توزيع المنتجات النفطية ومباشرة بعد الساحة 

  يقع حي المهندسين.  الخلفية للمرآب

  مساحة المرآب: -

تخصيص تم  2001(, وبعد تزايد اعداد المركبات عام 2م 10000أقيم المرآب على مساحة قدرها )     

( 2م 15000(, وبذلك تصبح المساحة الكلية للمرآب نحو )2م 5000مساحة اضافية مجاورة له وقدرها )

ودخول المركبات بشكل عشوائي اصبحت مساحته غير كافية  2003(, وبعد احداث عام 2جدول )

خارجي جدول خطاً( للنقل الداخلي وال 18مركبة( ويخدم ) 1108الستيعاب هذه المركبات البالغ عددها )

 (. 9( مما تم االستيالء على المساحات المجاورة ولكن بشكل عشوائي وغير منتظم. صورة )3)

 الحلي الموحد مر بالطاالي االستيعابيي ل (3لدو   
 اسم الخط ت

 واالجرة السائدة / دينار  عدد المركبات العاملة بحسب السعات
 المسافة / كم

اجمالي عدد 

 44 18-28  14-9 8-6 راكب 5 السيارات 

 حلة/ بغداد 1
35 

10000 

160 

6000 

150 

6000 
3500 ... 106 345 

 10 101 .... ..... 10 ...... ...... حلة/ بياع 2

 20 106 .... .... 20 ...... ..... حلة/كاظمية 3

 5 85 .... ...... 5 ..... ..... حلة/محمودية 4

 160 41 .... 10/1000 150/2000 ..... ..... حلة/ كربالء 5

 10 20 .... .... 10 ..... ..... حلة / هندية 6

 120 50 .... .... 80/2500 .... 40/3500 حلة /كوفة 7

 130 65 .... .... 80/3000 .... 50/5000 حلة / نجف 8

 25 25 .... ..... 25 ..... .... حلة / كفل 9

 60 90 .... .... 3000/ 40 ..... 20/5000 حلة / ديوانية 10

 55 160 .... ..... .... .... 55 حلة /كوت 11

 10 35 ... ..... 10 ..... ..... حلة / القاسم 12

 70 600 .... .... ..... 2000/ 40 25000/ 30 حلة / بصرة 13

 35 5 .... 30 .... ..... ..... الموحد/ جسر سعد 14

 40 5 ... 40 .... ..... ...... موحد/باب الحسين 15

 15 240 .... .... ..... 5/12000                  17000/  10 حلة/ ناصرية 16

 6 170 ... .... 4/8000 .... 2/12000 حلة / سماوة 17

 2 350 .... ..... ..... ...... 2/20000 حلة / عمارة 18
  

المصدر: باالعتماد على:  جمهورية العراق   وزارة النقل   هيأة النقل الخاص في بابل   شعبة العقارات   بيانات غير منشورة.  
 والدراسة الميدانية 
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 عدم انتظام وقوف السيارات في مرآب الحلة الموحد صورة (9صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 .28/7/2022التقطت الصورة بتاريخ :                            

  مشاكل المرآب : -

من نقص العديد من الخدمات الضرورية كعدم توفير المياه الصالحة للشرب السيما الماء  يعاني المرآب     

البارد صيفاً , وقلة توفر مضالت االنتظار للركاب والسائقين وعدم وجود انارة ليلية كما يفتقر المرآب الى 

 و وجود بعض(. ومن المشاكل االخرى ه10وجود ساحات خضراء وتهالك البنى التحتية للمرآب صورة )

القاسم( التي تقف مركباته قرب االشارة الضوئية عند  –المركبات التي تعمل خارجه كخط النقل )الحلة 

الديوانية( والموقف االخر الذي يقع بالقرب من سوق حي نادر. وهذا ما يعاني منه  –مفترق طريق )الحلة 

حصولهم على الخدمة. هذا فضالً عن  اصحاب المركبات في المرآب ألنه يشكل منافسة لهم وتقليل فرصة

( وتجمعها عند 3ركاب( جدول ) 5خروج بعض المركبات من المرآب السيما المركبات الصغيرة سعة )

 الباب الرئيس يسبب عرقلة الحركة المرورية على الشارع الرئيس ومنافذ المرآب

 مرآب بغداد القديم:  .2

 موقع المرآب وموضعه: -

في الجزء الشمالي في مركز مدينة الحلة وتحديداً في منطقة باب الحسين وهي منطقة  يقع المرآب    

تجارية مزدحمة , يجاور المرآب من الشمال شركة توزيع كهرباء الفرات االوسط . ومن الشرق شط الحلة 

دق ومن الجنوب محالت واسواق تجارية ويقابله من الغرب مصرف الرافدين ومجموعة من المطاعم والفنا

ودوائر حكومية كنقابة المعلمين فرع بابل , ومركز للشرطة , ودائرة احصاء محافظة بابل , يعد المرآب 

–بغداد ( و)الحلة –كموقف لمركبات خط ) الحلة  1965من اقدم المرائب في المنطقة اذ تم انشاؤه عام 

مركبة( جدول  646فيه ) خطاً( وبلغ عدد المركبات 11كربالء( حتى اصبح عدد الخطوط الخارجة منه )

 .وهو غير مستخدم في الوقت الحاضر (, للمرآب مدخل واحد من الجهة الشرقية من جانب شط الحلة4)
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 ( تهالك البنى التحتية في مرآب الحلة10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .28/7/2022التقطت الصورة بتاريخ : 

(. وباب للخروج من الجهة الغربية 2003بسب التحوالت التي طرأت على مسارات الشوارع بعد عام ) 

 مقابل مصرف الرافدين , وال يوجد باب خاص لدخول وخروج الركاب بل مشتركاً للركاب والمركبات معاً 

                    مساحة المرآب : -

( وسط منطقة تجارية مزدحمة ال يمكن ان 2( جدول )2م 4000انشأ المرآب على مساحة بلغت نحو )     

تتيح له امكانية التوسع على حسابها مستقبالً , فضالً عن ان مساحته الحالية تعد غير كافية الستيعاب اعداد 

المركبات مما حدى بأصحاب المركبات اضطراراً الى ان يركنوا مركباتهم بصورة عشوائية تتسبب في 

 الحركة بشكل كبير .الغالب في اعاقة 

     مشاكل المرآب :  -

ولعل في تسمية المرآب اشارة واضحة الى قدمه لذا فهو يعاني من نقص الكثير من الخدمات      

المسافرين واصحاب المركبات كعدم وجود شبكة لتصريف مياه االمطار التي  الضرورية التي يتطلبها

تغطي ارضيته بالكامل , كذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب وعدم وجود ارصفه للسابلة داخل المرآب 

(, كما ان وقوف المركبات يكون عشوائياً لعدم وجود مسارات مخططة وارصفة تفصل بين 11صورة )

ر اضافة الى ضيق مداخله ورداءة تعبيد ارضيته , كما ان صغر مساحة المرآب جعلته مسار خط وآخ

(, ومن المشاكل 12مزدحماً بشكل دائمي متسبب في وجود اختناقات مرورية السيما عند مدخله صورة )

االخرى معاناة اصحاب المركبات من صعوبة الوصول الى المرآب نتيجة عدم صالحية الشوارع المؤدية 

 ه.  الي
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 (  يمثل الطاقة االستيعابية لمرآب بغداد القديم 4جدول )

 اسم الخط ت
 العاملة بحسب السعات عدد المركبات

المسافة 
 / كم

اجمالي عدد 
 28- 18 14 -9 8 –6 راكب 5 المركبات

44 
 راكب

 -- 20/3000 حلة/ مسيب 1
120/

2000 
-- -- 50 140 

 140  20 -- -- 140 -- ---- حلة/ محاويل 2

 60 20 -- 50/500 500/ 10 -- ---- حلة/ ابي غرق 3

 20 50 -- -- 4000/10 -- 6000/10 حلة/ حصوة 4

 65  67 -- -- 30/2000 -- 35/3500 حلة / جبلة 5

 70 10 -- -- 70 -- ---- حلة / سنجار عنانة 6

 15 5 -- 15 -- -- --- باب المشهد/ باب الحسين 7

 25  20 -- 25 -- -- --- باب الحسين/ جامعة 8

 40  5 -- 40 -- -- --- باب الحسين/ موحد 9

 16  40 -- -- 10 -- 6/1500 السدةحلة/  10

 55  102 -- -- 10/3500 -- 45/5000 حلة / صويرة 11

 . والدراسة الميدانية.2021العامة إلدارة النقل الخاص   شعب العقود   بيانات غير منشورة لعام  أةالهي  جمهورية العراق   وزارة النقل المصدر: 
 

  مرآب بغداد القديم( عدم توفر البنى التحتية في 11صورة )

 

 

 

 

 
 .2/6/2022التقطت بتاريخ :                                          

 .2/6/2022التقطت بتاريخ :                             

 

 (  وقوف السيارات بشكل نظامي في مرآب بغداد القديم 12صورة )

 

 

 

 

 
 

 

 .2/6/2022التقطت بتاريخ :                                   
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 مرآب الصوب الصغير: .3

 موقع المرآب وموضعه: -

يقع المرآب في الجزء الشمالي في مركز مدينة الحلة وتحديداً في منطقة باب الحسين وهي منطقة     

من الشمال شركة توزيع كهرباء الفرات االوسط . ومن الشرق شط الحلة  تجارية مزدحمة , يجاور المرآب

ومن الجنوب محالت واسواق تجارية ويقابله من الغرب مصرف الرافدين ومجموعة من المطاعم والفنادق 

ودوائر حكومية كنقابة المعلمين فرع بابل , ومركز للشرطة , ودائرة احصاء محافظة بابل , يعد المرآب 

–بغداد ( و)الحلة –كموقف لمركبات خط ) الحلة  1965المرائب في المنطقة اذ تم انشاؤه عام من اقدم 

مركبة( جدول  545خطاً( وبلغ عدد المركبات فيه ) 12كربالء( حتى اصبح عدد الخطوط الخارجة منه )

اضر (, للمرآب مدخل واحد من الجهة الشرقية من جانب شط الحلة وهو غير مستخدم في الوقت الح5)

(. وباب للخروج من الجهة الغربية 2003بسب التحوالت التي طرأت على مسارات الشوارع بعد عام )

 مقابل مصرف الرافدين , وال يوجد باب خاص لدخول وخروج الركاب بل مشتركاً للركاب والمركبات معاً 

                    مساحة المرآب : -

( وسط منطقة تجارية مزدحمة ال يمكن ان 2( جدول )2م 4000انشأ المرآب على مساحة بلغت نحو )     

تتيح له امكانية التوسع على حسابها مستقبالً , فضالً عن ان مساحته الحالية تعد غير كافية الستيعاب اعداد 

 (13المركبات. صورة )

  مشاكل المرآب : -

من اهم المشاكل التي يعاني منها فهو ال يتسع لعدد المركبات المتزايد ,  تعد صغر مساحة المرآب     

اضافة الى نقص الكثير من الخدمات , وعدم وجود شبكة مجاري لصرف مياه االمطار , وقلة عدد 

المضالت المخصصة للركاب وفضالً عن افتقاره الى االرصفة الداخلية , وهناك مشكلة اخرى هو خروج 

كبات من المرآب واتخاذهم من احدى ساحات الكورنيش موقفاً لهم وتجاوزهم على بعض اصحاب المر

 (.5المدحتية(, جدول ) –حقوق اقرانهم من اصحاب المركبات العاملة داخل المرآب السيما في خط )الحلة 

        : مرآب الداخل  .4

    موقع المرآب وموضعه:  -

( خصص مرآب يجمع بعض الخطوط الريفية المهمة بعد ان كانت متفرقة ومتخذة من 1994في عام )

مخضر بابل القديمة والذي يقع في باب  علوهبناية  باألساسهو  المرآبارصفة الشوارع مواقفاً لها. وهذا 

ع في وسط او ( ويق2م 3000وتبلغ مساحته حوالي )المشهد )حي الجامعين( مقابل )مستشفى االطفال(. 

تجمعات سكنية واسواق تجارية, وسجن الحلة االصالحي. ويقع  بالمرآبيحيط (, و2مركز المدينة جدول )

بالقرب منه من الجهة الشرقية معمل المشروبات الغازية, وتعد هذه المنطقة ذات حركة سكانية كثيفة لوجود 

 وهما شارع  مسارين المر بيغ     ميالمؤسسات الحذوميي المو وجود بعضوشارع االمام علي التجاري 
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 الطاقة االستيعابية لمرآب الصوب الصغير (5جدول )
اجمالي عدد 

 السيارات 

المسافة 

 / كم

 عدد المركبات العاملة حسب السعات
 ت اسم الخط

 راكب 5 8 –6 14 -9 28 – 18 راكب 44

 1 حلة / مدحتي --- --- 150 --- ---   33 150

 2 لحلة / الني 35/1000 --- 30/750 --- ---   25 65

 3 حلة / سرديب --- --- 30 --- ---  55 30

 4 حلة / برنون --- --- 40 --- ---   15 40

 5 حلة / طابا حلوان --- --- 35 --- ---   17 35

 6 حلة / البو عجاج --- --- 35 --- ---   5 35

 7 حلة / الحصين --- --- 40 --- ---  10 40

 8 حلة / جمجمة --- --- 60 --- ---  6 60

 9 حلة / وردية --- --- 45 --- ---   4 45

 10 حلة / البو نافع --- --- 25 --- ---   15 25

 11 حلة / دوالب/عتايج --- --- 40 --- ---   7 40

 12 حلة / شوملي --- --- 15 --- --- 60 15

الهيئة العامة إلدارة النقل الخاص   شعبة العقود   بيانات غير جمهورية العراق   وزارة النقل المصدر: الباحث باالعتماد على:  

  2021منشورة لعام 

 

 ( ازدحام المركبات داخل مرآب الصوب الصغير 13صورة )

 
 .22/5/2022التقطت بتاريخ :                                 
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 عليه صفي الدين من الجهة الشرقية اللذين يرتبطان بشارع يقعاالمام علي من الجهة الغربية وشارع 

خطوط  10المرآب مباشرة واهم خطوطه حلة/ دبلة وحلة العيفار وحلة / الكوام أي عدد الخطوط بلغ )

 ( .6مركبة( جدول ) 200نقل(وتبلغ طاقته االستيعابية )

 مشاكل المرآب :  -

من عدة مشاكل منها ضيق منفذه اذ ال يتجاوز ثالثة امتار , وهو مشترك للدخول والخروج  يعاني المرآب  

معاً , كذلك وقوف المركبات يكون فيه بشكل عشوائي لعدم وجود ارصفه او مسارات مخططة لكونه وكما 

يع سبقت االشارة علوة مخضر والزال االستعمال فيه مزدوج السيما في موسم الصيف اذ يمارس فيه ب

وشراء الخضروات , مما يتسبب في اعاقة حركة المركبات عند وقت الصباح والظهيرة , فضالً عن انه 

يعاني من نقص الكثير من الخدمات كعدم وجود مضالت للركاب , وارضيته غير صالحة للعمل , كذلك 

ضية المرآب فإن شبكة المجاري تتعرض باستمرار الى انسدادات في موسم هطول االمطار مما تحول ار

 (.15( و)14الى اوحال تعيق حركة الركاب صورة )

بمثابة ساحة تقع ضمن اماكن المخازن القديمة في المدينة والذي  المرأب   : مرآب ساحة الطهمازية  -5

  يقع في منطقة الجبل وهذا المرآب يعد جزءاً من مرآب االحياء الداخلية.

 موقع المرآب وموضعه:  -

في الجزء الشرقي من مدينة الحلة في الجانب الصغير وسط منطقة تجارية مزدحمة, يحيط  يقع المرآب     

بالمرآب من الجهة الشمالية محال واسواق ومن الجهة الشرقية دور سكنية وبساتين نخيل ومن الجنوب 

بالقرب  اسواق تجارية ويقع امام المرآب من جهة الغرب سوق تجاري وهو امتداد لسوق الحلة الكبير. ويقع

الوردية(. اذ بلغ عدد  –المدحتية( )السياحي( وطريق )الحلة  –من المسارات الثانوية كطريق )الحلة 

( وهو من المرائب القديمة في 7مركبة( جدول ) 195خطوط( وعدد المركبات ) 8الخطوط الخارجة منه )

لخروج من الجهة الغربية مقابل وله مدخل واحد من الجهة الشرقية وباب ل 1965المدينة اذ تم انشائه عام 

 السوق التجاري وهذه المنافذ غير مالئمة لدخول وخروج المركبات. 

 مساحة المرآب : -

( وهي مساحة غير مالئمة قياساً بعدد المركبات 2( جدول )2م 2000يشغل المرآب مساحة تبلغ نحو )    

العاملة وال يمكن التوسع بمساحته لوجود المحددات المتمثلة باألسواق والمحال التجارية ونتيجة الزدحام 

المرآب بسبب صغر مساحته فقد اضطر بعض اصحاب المركبات من اتخاذ احدى الساحات الخضراء على 

 لمركباتهم التي تعمل باتجاه عدة خطوط منافسة للمرآب االساسي . ضفاف شط الحلة موقفاً 
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 الداخ  مر بيما  الطاالي االستيعابيي ل (6لدو   
اجمالي عدد 

 المركبات

المسافة 

 / كم

 عدد المركبات العاملة حسب السعات
 ت اسم الخط

 راكب 5 8 –6 14-9 28-18 راكب 44

 1 دبلةحلة /  --- --- 10 --- --- 13 10

 2 حلة / ابراهيم الخليل --- --- 10 --- --- 13 10

 3 حلة / سوق دوهان --- --- 25 --- --- 15 25

 4 حلة / كطران --- --- 30 --- --- 14 30

 5 حلة / مجرية --- --- 40 --- --- 13 40

 6 حلة / رارنجية --- --- 65 --- --- 12 65

 7 ابو سميجحلة /  --- --- 20 --- --- 22 20

 8 حلة / الكوام --- --- 40 --- --- 20 40

 9 حلة / الحمزاوية --- --- 15 --- --- 11 15

 10 حلة / العيفار --- --- 5 --- --- 20 5

والدراسفة . 2021، بيانفات ييفر منشفورة لعفام  شفعبة العقفود ،النقف  الخفاص  إلدارةة العامفة أالهيف  جمهوريدة العدراق   وزارة النقدل  :المصدر
  الميدانية.

 ( سوء الخدمات في مرآب الداخ  14صورة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/5/2022التقطت بتاريخ : 
 

 ( عدم انتظام موقف المركبات في مرآب الداخل 15صورة )

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 2/5/2022التقطت بتاريخ :                                                     
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 (   يمثل الطاقة االستيعابية لمرآب الطهمازية7جدول )

اجمالي عدد 

 المركبات

المسافة 

 / كم

 عدد المركبات العاملة حسب السعات
 ت اسم الخط

 راكب 5 8 –6 14 -9 28 - 18 راكب 44

 1 جبل / طهمازية --- --- 50 --- ---   6 50

 2 جبل / مهندسين --- --- 20 --- ---   5 20

 3 جبل / اكرمين --- --- 20 --- ---   4 20

 4 جبل / حسينية --- --- 10 5 ---   3 15

 5 جبل / عوفي --- --- 25 --- ---   15 25

 6 جبل / خماس --- --- 35 --- ---   26 35

 7 جبل / بني ساله --- --- 15 --- ---   17 15

 8 جبل / ابي غرق --- --- 15 --- ---   18 15

 

  2021ة العامة إلدارة النقل الخاص   شعبة العقود   بيانات غير منشورة لعام أالهي  جمهورية العراق   وزارة النقل المصدر: 
 

  مشاكل المرآب: -

سبقت االشارة ان مرآب االحياء الداخلية هو بمثابة اربعة مواقف للمركبات وليس مجمع واحد وهذه  

المواقف غير كافية الستيعاب اعداد المركبات المتزايدة , ولكونها مواقف غير نظامية. وتعاني جميع هذه 

معبدة او ذات تعبيد  التجمعات من عدم وجود أي نوع من الخدمات , كما ان بعضها تكون ارضيتها غير

رديء , فضالً عن ان مداخلها غير مالئمة واغلبها ذات منفذ واحد وهو مشترك لدخول وخروج المركبات 

 (16والركاب معاً .صورة )

      مرآب ساحة سعد : .5

بالنظر لتوسع المدن في اآلونة االخيرة اصبح من الضروري توفير خطوط نقل تربط بين اجزائها,      

السيما المدن الكبرى كمراكز المحافظات وهذا بدوره يتطلب بناء مرائب لتجميع هذه الخطوط في مركز 

اذ خصصت ساحتين  لكثيف المدينة او بالقرب من المراكز التجارية واالسواق لتسهيل عملية النقل اليومي ا

( تم احاطتها 2( جدول )2م 1000االولى تقع امام مبنى المحافظة القديم وهي صغيرة تبلغ مساحتها نحو )

باسالك شائكة وتضم خطوط حي الوائلي )الثورة( , وحي االمام , وحي المحاربين , وهي ال تصلح ان 

اصة اذا ما علمنا ان جميع هذه الخطوط البد تكون مرآب لصغر مساحتها وضيق الشوارع المؤدية اليها خ

لها ان تمر بالجانب الثاني للمدينة عبر جسر حديدي ضيق ال يستوعب اال مركبة واحدة فقط مما يتسبب في 

اما  (17تقر الى توفر الخدمات. صورة )اختناقات مرورية شديدة , وفضالً عن هذا فإن هذه الساحة تف

الصغير في المدينة وتقابل ساحة مبنى المحافظة القديم ومبنى بلدية المدينة  الساحة الثانية فتقع في الجانب

( تضم عدة خطوط 2م 1500وهي ارض خضراء على ضفاف شط الحلة )كورنيش( تبلغ مساحتها نحو )

 منها )البكرلي , والجزائر, وبرنون , وابو عجاج , وجمجمة( والساحة بموقعها هذا ال تصلح ان تكون مرآبا

 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 {30}  التوزيع املكاني ملرآب الندقل يف ةمين  احلل  ............................................ ثانيالفصل ال

 

                       

 (  تردي الخدمات في مرآب ساحة الطهمازية16صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .2/5/2022التقطت بتاريخ :                    

 تردي الخدمات والبنى التحتية في مرآب ساحة جسر سعد (17صورة )

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 .2/5/2022التقطت بتاريخ :                  

 

تبين من خالل الدراسة الميدانية ان هناك ساحة خاصة تجمع كال الموقفين   الموقع المناسب للساحات :

لتكون مرآباً واحداً مستقالً يضم جميع الخطوط بعد دمجها مع المرآب الرئيسي )ساحة جسر سعد(. ولذلك 

وق فإن الموقع المناسب لهذا المرآب الحيوي هو الساحة المجاورة لمرآب جسر سعد والتي يتضمنها حالياً س

( 2( جدول )2م 4000الباعة المتجولين لبيع الخضروات والمالبس وهي ساحة واسعة تتجاوز مساحتها )

 وقفين المشار اليهما سابقاً.    وبذلك تكون كافية لضم تلك الخطوط في الم

 

 

      مرآب ساحة جسر بيلي : .6
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وتقابل ساحة مبنى المحافظة القديم وهي الساحة الثانية من )جسر سعد( فتقع في الجانب الصغير في المدينة  

 1500ومبنى بلدية المدينة وهي ارض خضراء على ضفاف شط الحلة ) كورنيش ( تبلغ مساحتها نحو )

( تضم عدة خطوط والساحة بموقعها هذا ال تصلح ان تكون مرآباً . وهي ال تصلح ان تكون مرآباً لصغر 2م

ما علمنا ان جميع هذه الخطوط البد لها ان تمر بالجانب  مساحتها وضيق الشوارع المؤدية اليها خاصة اذا

الثاني للمدينة عبر جسر حديدي ضيق )جسر بيلي( الذي ال يستوعب اال مركبة واحدة فقط مما يتسبب في 

 (18اختناقات مرورية شديدة , وفضالً عن هذا فإن هذه الساحة تفتقر الى توفر الخدمات. صورة )

      مرآب ساحة النزيزة : .7

( ويقع في الجز الغربي من المدينة ويعد من المرائب الصغيرة التي 2م 1500تبلغ مساحة المرآب نحو )   

تصلح ان تكون مرآباً لصغر مساحتها وضيق الشوارع  وهي ال تضم الخطوط لالحياء الداخلية للمدينة

غير النظامية منها للنظامية.  اقرب الى المرآبواليها, تفتقر الى توفر الخدمات والبنى التحتية المؤدية 

 (19صورة )

      مرآب ساحة الشقق : .8

وهي من مرائب االحياء الداخلية التي تقع في غرب المدينة قرب الشقق السكنية قرب جسر الثورة وتبلغ   

( ويعد من المرائب الصغيرة التي تضم الخطوط لالحياء 2( جدول )2م 1500مساحة المرآب نحو )

ة. وهي ال تصلح ان تكون مرآباً لصغر مساحتها وضيق الشوارع المؤدية اليها بل هي تتخذ الداخلية للمدين

من رصيف الشارع ساحة لتجمع المركبات , وهي تفتقر الى توفر الخدمات والبنى التحتية وهي اقرب الى 

 (20المرآب غير النظامية منها للنظامية. صورة )

      مرآب ساحة المستشفى التركي : .9

وهي من مرائب االحياء الداخلية التي تقع في غرب المدينة قرب المستشفى التركي وتبلغ مساحة المرآب   

( ويعد من المرائب الصغيرة التي تضم الخطوط لألحياء الداخلية للمدينة. , 2( جدول )2م 1000نحو )

ليست  ألنهاامية منها للنظامية وهي تفتقر الى توفر الخدمات والبنى التحتية وهي اقرب الى المرآب غير النظ

  (21ساحة متكاملة بل تتخذ من جانب الطريق مأوى لتوقف المركبات . صورة )

   : مرآب ساحة الوردية .10

 1500نحو ) وهي من مرائب االحياء الداخلية التي تقع في مركز المدينة او وسطها وتبلغ مساحة المرآب

(, ويعد من المرائب الصغيرة التي تضم الخطوط لألحياء الداخلية للمدينة , وهي تفتقر الى 2( جدول )2م

 (22توفر الخدمات والبنى التحتية وهي اقرب الى المرآب غير النظامية منها للنظامية. صورة )
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 ( تردي الخدمات والبنى التحتية في 19صورة )        تردي الخدمات في مرآب ساحة جسر بيلي  (18صورة )
 مرآب ساحة النزيزة                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 .16/6/2022بتاريخ :  الصورتان  التقطت
 

 المستشفى التركي( ساحة 21صورة )                    ( مرآب ساحة الشقق20صورة )

 

 

 
 .26/7/2022التقطت بتاريخ :   
 

 

 

 

 .26/7/2022بتاريخ : الصورتان التقطت 
 

 ( تردي الخدمات والبنى التحتية في مرآب ساحة الوردية22صورة )

 

 

 

 

 

 

 
 .26/7/2022التقطت بتاريخ :                                               
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 المرائب يير النظامية :  -ثانيا   

وهي الساحات الموجودة داخل المدن وتعد نقطة انطالق لألحياء في اطراف المدينة وتم اقامة تلك      

وهي ساحات عملت عمل المرائب الرئيسية الساحات لقلة المرائب في المدينة وعدم تغطيتها لكامل االحياء , 

اصل في المرائب , وعلى الرغم من سدها للنقص ولكنها ولكن بطرق بدائية وغير نظامية لسد النقص الح

تفتقر الى ابسط مقومات المرائب , وتعد صغر مساحة تلك الساحات من اهم المشاكل التي تعاني منها فهي 

ال تتسع لعدد المركبات المتزايد , اضافة الى نقص الكثير من الخدمات كعدم توفر المياه الصالحة للشرب , 

مجاري لصرف مياه االمطار , وانعدام وجود المضالت المخصصة للركاب , فضالً عن وعدم وجود شبكة 

افتقاره الى االرصفة الداخلية , فضالً عن اعتراف هيأة النقل باالماكن المخصصة لها غير ثابتة وقد تطرأ 

ت تغيرات في مواقعها بين الحين واآلخر , وهناك مشكلة اخرى هو عدم التزام بعض اصحاب المركبا

 (2وهذه المرائب يمكن اجمالها على النحو اآلتي: جدول ) بالضوابط الخاصة بالمرآب.

 (, اما موقعه ففي شمال شرق المدينة. 2م 1500: تبلغ مساحة المرآب )ساحة مستشفى مرجان .1

 ( اما موقعه ففي الجزء الغربي من المدينة. 2م2000: تبلغ مساحة المرآب ) ساحة العلوية شريفة .2

 ( اما موقعه ففي شمال غرب المدينة 2م1000: تبلغ مساحة المرآب ) ساحة منطقة الطهمازية .3

 اما موقعه ففي جنوب غرب المدينة  2م(1000: تبلغ مساحة المرآب ) ساحة المهندسين .4

 ( اما موقعه ففي جنوب غرب المدينة 2م 1500: ا تبلغ مساحة المرآب ) ساحة الحي العسكري .5

 ( اما موقعه ففي جنوب المدينة بعد جسر نادر. 2م 2000: تبلغ مساحة المرآب ) ساحة جامعة بابل .6

 ( اما موقعه ففي جنوب المدينة قبل جسر نادر  2م1000: تبلغ مساحة المرآب ) ساحة نادر .7

 ( اما موقعه ففي قرب تقاطع الثورة شمال المدينة. 2م 1000تبلغ مساحة المرآب ): ساحة تقاطع الثورة .8

 ( اما موقعه ففي شمال المدينة قرب جسر الثورة 2م 1500: تبلغ مساحة المرآب ) ةساحة الثور .9

 ( اما موقعه ففي جنوب اسفل جسر نادر جنوب المدينة. 2م1000):تبلغ مساحة المرآبساحة مجسر نادر .10

( وتقع قرب المستشفى الجمهوري في 2م1500: تبلغ مساحة المرآب ) ساحة المستشفى الجمهوري .11

 الجزء الجنوبي الشرقي للمدينة 

ومن خالل ما تقدم يتضح ان هناك نوعين من مرائب النقل الداخلي هما مرائب النقل النظامي والتي      

مرائب للنقل غير  11( مراب موزعه على احياء مدينة الحلة اضافة الى وجود ما يقارب 11يبلغ عددها )

هي عباره عن ساحات لتوقف السيارات وتنقل المواطنين الى مركز المدنية كما اتضح هذه نظامية و

المرائب تتوزع بطريقة عشوائية غير منتظمة وهذا يعود الى ان الكثافة السكنية في الحي اي كلما كانت 

مية  وهذا ما االحياء ذات كثافة سكنية عالية كلما تطلب الحاجة الى مراب سواء كانت نظامية او غير نظا

النقل في مدينة الحلة من حي الى آخر وبحسب الكثافة  تباين توزيع مرآباالولى )يؤكد صحة الفرضية 

  (السكانية
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 الفصل الثالث

الخصائص الجغرافية المؤثرة في مستوى 

تركز الملوثات الهوائية في مرائب النقل 

 لمدينة الحلة
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 الثالثالفصل 

 الحلةالخصائص الجغرافية المؤثرة في مستوى تركز الملوثات الهوائية في مرائب النقل لمدينة 

العناصر اكاسيد تركز  اهم الخصائص الطبيعية والبشربة المؤثرة فيم التركيز في هذا الفصل على يست 

 وكاالتي :مرائب منطقة الدراسة  هواء الثقيلة في 

 اوالً: العوامل الطبيعية المؤثرة في مستوى تركز التلوث بالعناصر الثقيلة

تعد دراسة الخصائص الطبيعية ذات أهمية خاصة للمدينة , إذ إنها تؤدي دوراً مهماً في إضفاء صفات       

معينة على حياة سكانها والفعاليات التي يمارسونها , وإن نشأة المدينة وتطورها في األصل من عمل 

له يفكر في بنائها سواء كان اإلنسان ولكن ظروف البيئة الطبيعية التي يعيش فيها هي االمر األول الذي جع

ذلك في الماضي أم في الحاضر, فالطبيعة تحاول فرض نفسها على المدينة, واإلنسان يتجه إلى تكييف نفسه 

لهذه العوامل , ويمكن اجمال اهم العوامل الطبيعية المؤثرة في مستوى تركز الملوثات الهوائية بالعناصر 

 لى النحو اآلتي: الثقيلة في مرائب النقل لمدينة الحلة ع

  السطح :  .1

ويتصف سطح مدينة الحلة باالنحدار نحو  تعد منطقة الدراسة جزءاً ال يتجزأ من السهل الرسوبي العراقي   

( متراً , وعلى الرغم من ان 59 – 7سم( لكل كيلومتر لذا االرتفاعات تنحصر بين ) 20الجنوب بمعدل )

اال انه ال يخلو من بعض التضاريس المحلية القليلة شبه التام موضع المدينة تغلب عليه صفة االنبساط 

 (4االرتفاع وان االنحدار العام لمنطقة الدراسة من الشمال الشرقي باتجاه الجنوب الغربي. كما في خريطة )

وعدم وجود العوائق الطبيعية االثر في توسع المدينة وانشاء شبه التام االنبساط االنحدار القليل وولميزة 

هذا االنبساط شبه التام اثر على المرائب وساحات وقوف السيارات فيها بشكل كبير نظامي وغير نظامي. 

حركة اكاسيد العناصر الثقيلة باتجاه الرياح السائدة الشمالية والشمالية الغربية اذ ال يوجد عوائق تعيق حركة 

لعواصف الترابية مما يجعل انتشار اكثر هذه الملوثات فضال عن اختالطها مع الغبار العالق اثناء هبوب ا

 لهذه ألكاسيد العناصر الثقيلة في بيئة مدينة الحلة .

 الخصائص المناخية : .2

سواء اكانت بالغازات ام ة مستوى تركز الملوثات الهوائية تأثير كبير في زيادذات العناصر المناخية  تعد  

 ي:  العناصر الثقيلة ومن اهم تلك العناصر ما يأتبأكاسيد 

 درجة الحرارة : . أ

باالنخفاض في شهر كانون تبدا المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في محطة الحلة  (8يظهر من الجدول )  

م( والسبب في انخفاض درجة الحرارة إلى أدنى مستوياتها نتيجة النتقال حركة  11.0ºالثاني إذ بلغت )

النهار. وزيادة تغطية السماء بالسحب وزيادة الشمس نحو الجنوب, وصغر زاوية السقوط بسبب قصر طول 

  الحرارة . معدالت الرطوبة النسبية على منطقة الدراسة يسهم في زيادة حدة االنخفاض لدرجات
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 ارتفاعات السطح لمدينة الحلة ( 4خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسددددددددتخدام برنددددددددامج لمدينددددددددة الحلددددددددة (   DEMالمصدددددددددر : باالعتمدددددددداد علددددددددى خريطددددددددة  االرتفدددددددداع الرقمددددددددي ) 

.Arc.Gis.10.5   
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 2020(  المعدالت الشهرية للعناصر المناخية في محطة الحلة لعام 8جدول )

درجة الحرارة  الشهر

 الصغرى / م

درجة الحرارة 

 العظمى / م

درجة معدل 

 الحرارة / م

سرعة 

 الرياح م/ ثا

الرطوبة 

 النسبية %

األمطار / 

 ملم

 19.8 68 1.4 11.1 17 5.2 كانون الثاني

 29.7 59 1.5 13.65 20.2 7.1 شباط

 17.3 57 2.0 18.25 25.4 11.1 اذار

 3.8 43 1.6 23.75 31.1 16.4 نيسان

 0.1 34 2.2 29.5 37.3 21.7 مايس

 0 32 1.6 30.35 41.6 25.1 حزيران

 0 32 0.9 35.1 43.3 26.9 تموز

 0 38 1.5 35.25 43.7 26.8 اب

 0 43 1.1 33.15 40.2 26.1 ايلول

 0 48 0.7 26.35 34 18.7 تشرين االول

 29.2 68 1.4 18.15 24.9 11.4 تشرين الثاني

 8.3 73 0.7 12.7 18.5 6.9 كانون االول

 - 49.58 1.4 24.2 31.4 17.0 المعدل

 108.2 - - - - - المجموع

لألندددواء الجويدددة والرصدددد الزلزالدددي   قسدددم المنددداخ   بياندددات غيدددر المصددددر : جمهوريدددة العدددراق وزارة النقدددل    الهيئدددة العامدددة 

 .  2021منشورة عام 

 

فضالً عن العوامل المحلية تسبب التباين في درجات الحرارة ثم تأخذ باالرتفاع في شهر آذار قياساً بشهر 

في حين سجل   م( 18.25ºشباط بسبب حركة الشمس الظاهرية نحو خط االستواء إذ بلغ المعدل الشهري )

, إذ سجلت درجات الحرارة العظمى في منطقة .(م 35.25ºإذ بلغت ) اباقصى ارتفاع لها في شهر 

في   م(. 5.2º( كذلك الحال في درجات الحرارة الصغرى اذ بلغت )م 17ºلدراسة في شهر كانون الثاني )ا

(, في حين بلغت درجة الحرارة م 43.7º)بلغت آبحين سجلت أعلى درجات للحرارة العظمى في شهر 

  (.م 26.8º)آبالصغرى في شهر

( يتضح تأثير درجات الحرارة وما ينتج عنها من تسخين للسطح , يعمل على 8ومن خالل الجدول )     

رفع الملوثات شاقوليا وامتزاجها وانتشارها في المرآب بمساعدة التيارات الهوائية الصاعدة نهاراً , اما في 

ط التيارات الهوائية الهابطة فتعمل على تركيز الملوثات بالقرب من سطح االرض وتستمر تلك الليل فتنش

 يوميا وتعتمد في تركز الملوثات على نسبة وسائط النقل الداخلة والخارجة الى ومن المرآب.  العملية

 الرياح : . ب

الدراسة ,  منطقةتتباين من شهر آلخر في  لسرعة الرياح ( أن المعدالت الشهرية8من الجدول ) يلحظ      

م/ثا( في حين ارتفعت في شهر شباط  بمقدار 1.4إذ تراوح بين أدنى سرعة لها في شهر كانون الثاني ) 

 2.0م/ثا(.  تزداد سرعة الرياح في فصل الربيع خالل األشهر آذار ونيسان ومايس والبالغة سرعتها )1.5)

سرعة الرياح في اشهر فصل الصيف )حزيران, تموز, آب(,  وقد بلغت( م/ثا على التوالي , 2.2و 1.6و
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م/ثا( نتيجة الرتفاع درجات الحرارة وانعدام التساقط وقلة الرطوبة, وزيادة  0.9) فقد بلغت في شهر تموز

التبخر. وفي أشهر فصل الخريف في )أيلول وتشرين األول وتشرين الثاني( تمتاز الرياح بانخفاض سرعتها 

م/ثا(. ولسرعة الرياح اثر واضح في نقل الملوثات الهوائية من 1.1غت سرعتها في شهر ايلول )إذ وبل

 المرائب الى المناطق المجاورة والمحيطة بها وربما البعيدة عنها كذلك.  

 %(, تليها الشمالية49.20أما بالنسبة التجاه الرياح اذ سجلت الرياح الشمالية اعلى نسبة لها اذ بلغت )      

الرياح بحركة الملوثات مع اتجاهاتها او بشكل دوامات هوائية إذ تستلم  %( , وتؤثر39.68الغربية بنسبة )

المناطق الواقعة في مهب الريح ملوثات اكثر من المناطق الواقعة عكس اتجاهها ومن هنا تبرز اهميتها في 

 .المرائب من حيث حركة انتشار الملوثات 

 الرطوبة الجوية  . ت

تزداد بشكل تدريجي ابتداًء من شهر تشرين األول والتي تتراوح الرطوبة الجوية معدالت الرطوبة إن      

( , وفي 8%( الجدول )73%( حتى تصل إلى أعلى حد لها خالل شهر كانون االول, إذ تبلغ )48) النسبية

هو الشهر األخير من فصل الربيع تبدأ معدالت الرطوبة النسبية بالهبوط التدريجي ابتداًء من شهر مايس و

أشهر فصل الربيع بسبب االرتفاع التدريجي لدرجة الحرارة, وهذا يتزامن مع طول ساعات النهار وكبر 

%( في شهر مايس . ويتبين أن المعدالت 34زاوية سقوط أشعة الشمس , إذ تتراوح الرطوبة النسبية )

الصدارة للرياح الشمالية الغربية الرطبة,  %( ويعود السبب إلى موقعها في49.58السنوية البالغة قيمتها )

فضالً عن تضاريسها المنبسطة والمنفتحة مما يساعد في دخول الهواء مما يسهم في زيادة رطوبتها النسبية 

( يتضح تناسب الرطوبة النسبية مع الملوثات تناسباً عكسياً إذ كلما زادت الرطوبة تقل 8ومن خالل جدول ).

 .الحاملة للملوثات والعكس صحيحنسبة الدقائق العالقة 

 االمطار :  . ث

( يتضح تباين كمية األمطار الشهرية التي تختلف من شهر آلخر , تعد أشهر 8من معطيات الجدول )     

شهر  فصل الخريف بداية السقوط المطري, وتتميز بانخفاض التساقط المطري, ويتباين ذلك المعدل من

ملم(. أما بالنسبة لفصل الشتاء  29.2المعدل الشهري لألمطار الساقطة ), بلغ آلخر, ففي شهر تشرين الثاني

 8.3هر كانون االول إذ بلغ)ملم(, وأدنى كمية سجلت في ش29.7تسجل أعلى كمية في شهر شباط إذ بلغ )

موز , أما بالنسبة لفصل الصيف فتتميز األمطار باالنقطاع التام في منطقة الدراسة وخالل شهري تملم(

من الملوثات  كمية االمطار تعمل على تنقية الجو زيادة( يتضح بانه 8)من خالل بيانات الجدولو وآب,

وفي حال اتحاد بعض الملوثات وخصوصا الغازية منها تنتج بعض االحماض ومنها  ,والجسيمات العالقة

 .حامض النتريك وغيرها مما يكون لها تأثير سلبي في كل المجاالت 
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 :العواصف الغبارية  

تعد العواصف الغبارية من الظواهر المناخية المميزة للمناطق الجافة وشبه الجافة مرتبطة بالظروف        

المناخية المؤثرة بالمنطقة مثل الضغط الجوي والرياح وتزداد سرعة العواصف كلما زادت سرعة الرياح 

( نلحظ ان شهري 9ومن خالل جدول ),التي تساعد على حمل كميات كبيرة من االتربة العالقة فيها والغبار 

على التوالي لكل منهما, أما أدنى  عاصفة( 3.0و 2.2اذار ونيسان سجال أعلى معدل لهما والبالغ )

على التوالي لكل منهما إذ سجلت  عاصفة( 0.003و 0.5المعدالت فكانت في شهري تموز واب وبلغت )

أكثر أنواع الغبار تكراراً في األشهر المدروسة  يوم(. إن الغبار العالق من 9.2منطقة الدراسة معدل )

وتغلب على توزيعه صفة عدم االنتظام بشكل عام وكانت أعلى المعدالت لهذه الظاهرة في فصل الصيف 

( إذ سجل شهر مايس 9ويليها الفصلين االنتقاليين إذ تتدنى فاعليتها إلى أدنى مستوياتها من خالل الجدول )

(, أما أدنى المعدالت فكانت خالل الشهور )كانون االول وتشرين االول وتموز( يوم 8أعلى معدل له هو )

 يوم(.   31إذ بلغت )صفر يوم( لكل منها بينما سجلت منطقة الدراسة معدل )

وتتغير نسب هذه الظاهرة في فصول السنة في منطقة الدراسة وخاصة الفصل الحار فقد سجل اعلى معدل 

يوم( بسبب قرب المنطقة من الهضبة الغربية فأنها  6الدراسة في شهر مايس ) لمحطةللغبار المتصاعد لها 

تتميز بارتفاع مجموع الغبار المتصاعد إذ سجلت المعدالت السنوية لتكرار حدوث هذه الظاهرة في منطقة 

 يوم(.21الدراسة بمجموع بلغ )

 

 2020 عاملظواهر الغبارية لمدينة الحلة لا( 9جدول )

 العواصف الغبارية/ عاصفة الغبار المتصاعد/ يوم لعالق/ يومالغبار ا الشهر

 0.3 2 2 كانون الثاني

 0.2 0 1 شباط

 2.2 3 3 اذار

 3.0 3 4 نيسان

 0.6 6 8 مايس

 2.1 3 6 حزيران

 0.5 0 0 تموز

 0.003 2 2 اب

 0.03 1 3 ايلول

 0.2 0 0 تشرين االول

 0.1 0 1 تشرين الثاني

 0.03 1 0 كانون االول

 9.2 21 31 المجموع

وزارة النقل   الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي   قسم المناخ   جمهورية العراق   المصدر : 

 .2020بيانات غير منشورة لعام 
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 .  ثانياً: العوامل البشرية المؤثرة في مستوى تركز التلوث بالعناصر الثقيلة

العناصر الثقيلة التي تتناولها الدراسة أكاسيد المؤثرة في مستوى تركز التلوث بتتمثل العوامل البشرية       

بـ)عدد السكان ونموهم في مدينة الحلة وتوزيعهم الجغرافي وكثافتهم بحسب االحياء السكنية في المدينة( , 

هي قطاعي  واهم االنشطة التي يقوم بها سكان المدينة ولها تأثير على مستوى تركز الملوثات الهوائية

الصناعة والنقل فلهم الدور االكبر واالهم في التلوث بتلك العناصر في المدينة لما لهما من اثر واضح في 

ويمكن توضيح اهم تلك العوامل  التوازن البيئي والسيما المخلفات الصناعية التي يسهم بها هذين القطاعين.

 :لعناصر الثقيلة في مدينة الحلة على النحو اآلتيالبشرية المؤثرة في مستوى تركز الملوثات الهوائية با

 عدد السكان  .1

وبالمقارنة مع التعداد  ,(1) (2021سب تقديرات سنة )نسمة بح (471045بلغ سكان مدينة الحلة )     

نسمة(, ما يعني زيادة  257445( فقد بلغ عدد سكانها حينها )1997السكاني الرسمي الذي اجري عام )

نسمة( لكل عام وبمعدل نمو سنوي مقداره  8900عام( أي بمعدل ) 24نسمة( خالل ) 213600بلغت )

, وبالتالي فان حجم التوسع العمراني والخدمات العامة والبنى التحتية ينبغي ان تخطط (2)نسمة( 3.8)

الخدمات  لتستوعب تلك الزيادة السكانية لكل عام, واال فإن حالة من عدم التوازن بين اعداد السكان ومستوى

المقدمة لهم تكون نتيجة حتمية, وبالتالي تتعرض بيئة المدينة الى االختالل نتيجة الضغط السكاني والتوسع 

الى  2010(, الزيادة التي حصلت خالل المدة )10العمراني غير المخطط له , ويتضح من الجدول )

وحدة سكنية( وبفارق  75546)حدة سكنية( الى  65098(, اذ ارتفعت عدد الوحدات السكنية من )2021

على وحدة سكنية( لكل عام,  ويدل ذلك  10448وحدة سكنية( خالل عشر سنوات, أي بمعدل ) 10448)

لمدن لن يكون هناك أي توسع ما لم يكن هناك نمو سكاني وعمراني ل فاذامدينة الحلة تتوسع حضرياً.  ان

وتقاس بعدد سكان المراكز المصنفة على أنها وهو عملية تعكس الزيادة في عدد السكان الحضر  , حضري

حضرية , وهي تعاني الكثير من المشاكل الخدمية نتيجة ضغط السكان عليها مما أدى إلى بروز المشاكل 

في البيئة الحضرية من خالل انتشار األحياء الفقيرة والضغط على خدمات البنى )التحتية( ومنها قطاع النقل 

 لملوثات والسيما الهوائية في المدينة.الذي اخذ يسهم في زيادة ا

 (2021-2010(  اعداد المساكن واالسر واالفراد في مدينة الحلة للمدة )10جدول )

2010 2021 

 عدد االفراد عدد االسر عدد المساكن عدد االفراد عدد االسر عدد المساكن

65098 65975 394019 75546 85976 471045  

نتائج الحصر والترقيم   جمهورية العراق   وزارة التخطيط   الجهاز المركزي لإلحصاء   مديرية إحصاء محافظة بابل  المصدر: 

 .2021و 2010بيانات غير منشورة  

                                                           
نتائج الحصر والترقيم, بيانات غير ( جمهورية العراق وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاء محافظة بابل, 1)

 .2021منشورة, 
 .233, ص1997,(8جدول ), 1997لعام  تعداد السكان  ( جمهورية العراق, وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء2)
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 توزيع السكان وكثافتهم: .2

تعد دراسة توزيع السكان وكثافتهم داخل الحيز الحضري من العوامل المهمة المؤثرة في مستوى تركز     

لملوثات الهوائية في المدينة إذ تدل الكثافة العالية على الحجم السكاني الكبير في المدينة والذي يعد السبب ا

الرئيس لزيادة اعداد السكان وحركتهم وتنقلهم بين احياء المدينة السكنية بواسطة المركبات الخاصة والعامة 

من  ويلحظي مدينة الحلة. ثات الهوائية فالتي تزايدت اعدادهم لهذا السبب مما اثر في زيادة الملو

حياً سكنياً( وان هناك تفاوت في التوزيع اعطى  97على )الحلة مدينة في السكان يتوزعون  ( ان11الجدول)

 ( 12خمس فئات للكثافة تمثلت باآلتي: جدول )

شملت مجموعة من االحياء السكنية التي سجلت اعلى كثافة سكانية في المدينة  فئة الكثافة العالية جداً: . أ

,  2, والجامعين , والمهدية 2حياً سكنياً( هي )السكك 11فأكثر نسمة / هكتار( وشملت ) 200بلغت )

, واالكراد , والتضامن , والصدر , واالفراح , والنور , والسالم( وبلغت نسبتها  2, والشاوي 1والشاوي

%( من 17نسمة( وبنسبة ) 82407%( من مجموع االحياء السكنية في المدينة. وبلغ عدد سكانها )11.3)

لذا زداد عدد المرائب في تلك االحياء لتلبي احتياجات السكان في التنقل الى مركز اجمالي سكان المدينة 

 اء.تلك االحي المدينية وهذا بدوره ينعكس على زيادة في كمية اكاسيد الغازات الثقيلة في

( نسمة/ 199-100تراوحت الكثافة السكانية العامة في هذه الفئة ما بين ) :فئة الكثافة السكانية العالية . ب

, ووردية داخل, وجمعية 2, والري1حياً سكنياً( هي )الثيلة , وكريطعة , والري 46هكتار, وقد ضمت )

, واالبراهيمية 2و1, والزهراء , ونادر1هدية, والخضر, والجمهوري, والم2المعلمين في البكرلي, والملعب

والطيارة, , 2و1, والحسين , واالساتذة , والعمارات السكنية2, ومصطفى راغب, والقاضية , والكرامة

, والمحاربين , واالمام , واالخاء , والشهداء, والطهمازية , والضباط , واالنتفاضة , 4و2نيسان  17و

, واالكرمين 2و1, والمهندسين1, والعسكري3و2و1, والفيحاء1ن, ومعمل النسيج , واالسكا3ونادر

في المدينة  %( من مجموع االحياء السكنية47.4, والعدل( بنسبة )2, والمعلمين , وحمزة دلي4و3و2و1

%( من مجموع مساحة االحياء الكلية وبحجم 38هكتاراً( وبنسبة ) 1983.16وشغلت مساحة مقدارها )

%( من اجمالي سكان المدينة. وهذا دليل على زيادة عدد 58.4وبنسبة ) نسمة( 284072سكاني بلغ )

هذه االحياء ايضا تنوعت فيها المرائب وايضا تمتاز بانها ذات كثافة سكانية السكان بالنسبة لمساحة االحياء.

 االحياء .عالية والكن ال من الفئة االولى لذا نتوقع زيادة في كمية اكاسيد الغازات الثقيلة في مرائب تلك 

  فئة الكثافة السكانية المتوسطة: . ت

حياً سكنياً( هي  17وتضم ) ( نسمة/ هكتار.99-50فئة ما بين )تتراوح الكثافة السكانية في هذه ال . ث

, 3, والسندباد , والمهدية1, وسيف سعد والنعمانية , والجمعية , والكرامة1, والملعب )الخسروية , والكلج

, 3, والمرتضى, وفزع ومانع, والعسكري2, واالمير, واالسكان1نيسان 17والمخابرات , والصحة , و

  . %( من مجموع االحياء السكنية في المدينة17.5( وبلغت نسبتها )5واالكرمين

 2020السكانية العامة لمدينة الحلة بحسب االحياء السكنية لعام  ( الكثافة11جدول )
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 الكثافة نسمة/هكتار المساحة / هكتار % عدد السكان اسم الحي ت

 321.21 70.14 4.6 22530 الصدر 1

 312.40 16.85 1 5264 1السكك 2

 256.90 20.84 1.1 5354 الجامعين 3

 249.30 16.55 1 4126 2المهدية 4

 235.96 17.21 0.8 4061 النور 5

 234.38 45.89 2.2 10756 1الشاوي 6

 219.53 16.84 1 3697 2الشاوي 7

 214.68 18.45 0.8 3961 التضامن 8

 213.24 32.92 1.4 7020 االكراد 9

 207.50 37.58 1.6 7798 االفراح 10

 206.75 37.92 1.6 7840 السالم 11

 188.62 24.97 1 4710 2المهندسين 12

 188.23 25.32 1 4766 1المهدية 13

 184.60 48.34 1.8 8924 2العمارات السكنية  14

 182.34 47.23 1.7 8612 3نادر  15

 178.51 28.35 1 5061 1العسكري  16

 178.46 33.71 1.2 6016 4االكرمين  17

 177.32 41.64 1.5 7384 الشهداء 18

 174.86 40.78 1.5 7131 1االكرمين  19

 172.55 27.22 1 4697 االخاء 20

 169.90 33.72 1.2 5712 كريطعة 21

 168.78 46.81 1.6 7901 الخضر 22

 166.90 21.24 0.7 3545 1العمارات السكنية  23

 163.9 12.34 0.4 2023 الثيلة 24

 160.36 36.63 1.2 5874 الجمهوري 25

 159.36 62.41 2 9946 المعلمين 26

 158.08 33.66 1 5321 1االسكان 27

 156.61 77.57 2.5 12149 المحاربين 28

 155.65 53.17 1.7 8276 2الكرامة 29

 155.47 85.39 2 9860 االساتذة 30

 153.49 30.45 0.9 4674 معمل النسيج 31

 153.57 55.25 1.7 8485 العدل 32

 148.70 35.81 1.1 5352 االمام 33

 146.56 44.20 1.3 6478 3الفيحاء 34

 146.06 55.86 1.6 8159 جمعية المعلمين 35

 145.14 34.51 1 5009 مصطفى راغب 36

 144.86 46.03 1.3 6668 الزهراء 37

 141.49 85 2.5 12027 2و1نادر  38

 134.14 36.96 1 4958 3االكرمين  39

 131.46 29.65 0.8 3897 الضباط 40

 130.21 39.81 1 5184 2الفيحاء  41

 127.67 28.15 0.7 3594 وردية داخل 42

 123.74 36.71 1 4555 االبراهيمية 43

 122.83 77.96 1.9 9576 2االكرمين  44

 121.26 44.34 1.1 5377 4نيسان  17 45

 119.84 99.22 2.4 11891 الطهمازية 46

 119.03 20.12 0.5 2395 2الري 47

 118.34 55.82 1.4 6606 القاضية 48

 117.39 50.46 1.2 5924 الحسين 49

 116.23 45.21 1.1 5255 الطيارة 50

 115.21 46.26 1 5330 2نيسان  17 51

 114.54 37.62 1 4309 1الفيحاء 52

 110.53 42.73 0.9 4723 2حمزة دلي 53
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 108.65 47.59 1.1 5171 1المهندسين  54

 107.37 37.58 0.8 4035 االنتفاضة 55

 105.65 47.07 1 4973 1الري 56

 100.25 15.54 0.3 1558 2الملعب 57

 99.8 129 2.6 12884 سيف سعد والنعمانية 58

 95.98 28.87 0.5 2771 المخابرات 59

 94.3 36.12 0.7 3408 الكلج 60

 89.44 57.30 1 5125 2االسكان  61

 84.55 37.24 0.6 3149 السندباد 62

 83.68 105.10 1.8 8795 1الكرامة  63

 80.91 70.90 1.2 5737 المرتضى 64

 78.42 45.15 0.7 3541 الجمعية 65

 70.38 21.54 0.3 1516 1الملعب 66

 66.31 92.33 1.3 6123 3العسكري 67

 65.57 44.82 0.6 2939 1نيسان  17 68

 65.32 81.59 1 5330 االمير 69

 64.63 50.28 0.7 3250 فزع ومانع 70

 63.29 94.84 1.2 6003 5االكرمين  71

 61.55 20.03 0.3 1233 3المهدية 72

 55.3 53.96 0.6 2988 الخسروية 73

 52.02 61.63 0.7 3206 الصحة 74

 46.32 13.32 0.1 617 1السكك 75

 46 90.32 0.9 41417 الجزائر 76

 44.54 95.52 0.8 4255 1مجمع المخازن  77

 42.29 66.54 0.7 2814 البحتري 78

 39.30 40.22 0.3 1581 بابل 79

 36.46 68.21 0.5 2487 3نيسان  17 80

 34.46 22.14 0.1 763 1حمزة دلي  81

 29.36 67.87 0.4 1993 التصنيع العسكري 82

 28.14 151 0.8 4250 الميثاق 83

 25.14 172.28 1 4332 الجزر والمرانة 84

 24.84 225 1.1 5591 ابو خستاوي 85

 24.20 20.66 0.1 500 الجامعة 86

 19.87 111.79 0.4 2222 1محيزم 87

 13.45 194.45 0.5 2617 2الصناعي 88

 10.68 25.08 0.2 268 2العسكري 89

 9.12 81.25 0.05 741 1الصناعي الجديد 90

 8.98 21.93 0.1 197 2الصناعي الجديد 91

 8.52 33.30 0.03 284 2محيزم 92

 7.48 81.39 0.05 609 البستان 93

 6.32 23.39 0.5 148 المحافظة الجديدة 94

 6.15 43.86 0.02 270 2مجمع المخازن  95

 5.68 186.45 100 1060 3الصناعي الجديد  96

 2.83 44.13 - 125 1الصناعي 97

 93.07 5225.15  486347 المجموع

( جمهورية العراق   وزارة التخطيط   الجهاز المركزي لإلحصاء   مديرية 1المصدر: الباحث باالعتماد على: )

( جمهورية العراق   وزارة 2  بيانات غير منشورة.  )2020احصاء بابل   تقديرات سكان محافظة بابل لسنة 

المتابعة   شعبة التطوير  وحدة نظم المعلومات البلديات واالشغال العامة   مديرية بلدية الحلة   قسم التخطيط و

 . GISالجغرافية 
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 2020الكثافة السكانية العامة لمدينة الحلة لعام  (12جدول )

 الفئات ت

 )نسمة/ هكتار( 

 المساحة /هكتار عدد السكان  عدد االحياء السكنية 

 % المساحة % المجموع % المجموع

 6.3 331.19 17 82407 11.3 11 فأكثر 200 1

2 199 – 100 46 47.4 284072 58.4 1983.16 38 

3 99 – 50 17 17.5 77998 16 1030.7 19.7 

4 49 – 15  13 13.4 35552 7.3 1144.87 22 

5 14 – 1  10 10.4 6319 1.3 735.23 14 

 100 5225.15 100 486347 100 97 المجموع

 (. 9المصدر: باالعتماد على بيانات جدول )      

 

%( من مجموع مساحة االحياء السكنية 19.7هكتار( وبنسبة ) 1030.7وشغلت تلك االحياء مساحة )

لوحظ من خالل الدراسة الميدانية قلة  ونلحظ وجود التوازن بين المساحة وعدد السكان في هذه الفئة.

المرائب في تلك االحياء وقد يعود ذلك لقلة الكثافة السكنية فيها مما نتوقع قلة كمية اكاسيد الغازات الثقيلة في 

 تلك االحياء مقارنة بالفئة االولى والثانية

   :فئة الكثافة السكانية المنخفضة  . ج

( شخص/ هكتار, وقد تضمنت 49-20) ما بينة بهذه الفئة حتى تصل تقل الكثافة السكانية العامة في المدين

, والجزرة والمرانة , والبحتري , 3نيسان 17, و1حياً سكنياً( هي )بابل , والجزائر, والسكك 13)

( 1, وحمزة دلي1, والميثاق , وابو خستاوي, والتصنيع العسكري , والجامعة , ومجمع المخازن1ومحيزم

هكتار( وبنسبة  1144.87مجموع االحياء السكنية في المدينة , وبمساحة تصل )%( من 13.4وبنسبة )

%( 7.3نسمة( وبنسبة ) 25552%( من مجموع مساحة االحياء السكنية , في حين بلغ عدد السكان )22)

لوحظ من خالل الدراسة الميدانية قلة وجود المرائب في هذه االحياء وذلك لقلة  من اجمالي سكان المدينة.

 لكثافة السكنية لذا نتوقع قلة كمية الغازات العناصر الثقيلة في تلك االحياء مارنة بالفئات االخرى ا

 فئة الكثافة السكانية المنخفضة جداً:

احياء سكنية( هي  10( شخص/ هكتار, وتضم )14-3وتقل فيها الكثافة الى ادنى حد والبالغ ما بين )     

, 2, والعسكري2, ومجمع المخازن3و2و1, والصناعي الجديد 2و1, والصناعي 2)البستان , ومحيزم

 735.23%( من مجموع االحياء السكنية في المدينة , وبمساحة بلغت )10.4والمحافظة الجديدة( وبنسبة )

نسمة(, وبنسبة  6319حياء الكلية , وبحجم سكاني بلغ )%( من مجموع مساحة اال14هكتار( وبنسبة )

%( من اجمالي سكان المدينة. وهذه االحياء تقل فيها اعداد السكان بسبب عدم توافر الخدمات 1.3)

اذ لوحظ من خالل الدراسة الميدانية عدم وجود مرائب لنقل السكان وقد يعود ذلك الى قلة االساسية فيها. 

جهة وقلة الخدمات في هذه االحياء من جهة اخرى لذا نتوقع قلة كمية اكاسيد الغازات  الكثافة السكانية من

 الثقيلة فيها .  
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 ومن خالل ما تقدم نلحظ ان االحياء السكنية ذات الكثافة العالية تتواجد فيها مرائب النقل سواء كانت نظامية 

زات العناصر الثقيلة وبالعكس في المناطق غير نظامية وهذا ينعكس بدوره على زيادة كمية اكاسيد الغا ام

 في تلك المناطق . الهواء ملوثاتذات الكثافة السكانية القليلة حيث ال توجد فيها مراب النقل مما يقلل كمية 

 الحركة المكانية للسكان .3

في الشوارع وساحات الوقوف هي  مركباتتؤدي الى ازدحام المظاهر حركة السكان التي  تؤدي      

رحلتهم للعمل او الدراسة وكذلك تنقلهم بين احياء المدينة لغرض التزاور بين االهل واالصدقاء او الخروج 

لغرض التسوق والترفيه وهذه التنقالت لها تأثير كبير في توافد المركبات على المرائب وساحات التوقف 

كمية اكاسيد الغازات اقات داخلها وبالتالي تأثيرها على زيادة مما يسبب في حدوث االزدحامات واالختن

 ويمكن ايضاح تأثير تلك الحركة السكانية على النحو اآلتي: في مرائب منطقة الدراسة  العناصر الثقيلة 

  االنتقال من مناطق السكن الى مناطق العمل وبالعكس ) الرحلة الى العمل (: . أ

أم نفسها المدينة ينة الى مناطق عملهم سواء في تبلغ هذه الحركة ذروتها صباحاً عندما يتوجه سكان المد     

الوحدات االدارية المجاورة وذلك خروج الطلبة الى مدارسهم وال يستثنى طلبة الجامعات الحكومية واالهلية 

اورة. ولهذه الحركة ذروتها الثانية ظهراً بعد سواء الطلبة من داخل المدينة أم المحافظة أم المحافظات المج

انتهاء رحلة العمل او الدراسة إذ يشتد تأثير هذه الرحلة على انسيابية المرور داخل المدينة وفي كثير من 

 .المناطق كما في منطقة الدراسة 

 الرحلة الى التسوق: -ب

جارية االخرى في المدينة لشراء حاجاتهم ينتقل السكان من مناطق سكناهم الى االسواق والمراكز الت       

من بضائع ومنتجات شكلت مراكز جذب للسكان , اذ تتميز هذه المناطق بوجود عدد من الشوارع التجارية. 

فضالً عن فتح بعض الموالت والمراكز التجارية لتقديم خدماتها للسكان والسيما في بعض المناطق السكنية 

مروري بخاصة اذا لم تكن بالقرب منها ساحات وقوف للمركبات  مما تسبب في حصول حاالت ازدحام

فتتخذ من الرصيف مكاناً للتوقف االمر الذي يتسبب في حدوث تلوث هوائي في هذه المناطق , كما يعمل 

اصحاب المحالت بوضع المولدات الكهربائية امام محالتهم ما يؤدي الى عرقلة حركة المارة وتعرضهم الى 

 توي على تراكيز العناصر الثقيلة.عثة منها والتي تحالملوثات المنب

  التزاور االجتماعي وزيارة المراقد الدينية: -ج

غالباً ما ينتقل السكان بين جهات المدينة المختلفة بدافع العالقات االجتماعية إذ يتزاور هؤالء مع      

بعضهم بعضاً , كما ان وجود بعض المراقد الدينية في منطقة الدراسة التي يؤمها السكان من جميع انحاء 

نة والتردد على بيوت هللا للعبادة والصالة او المحافظة التزاماً بالموروث والتقاليد منذ القدم للشعور بالطمأني

 إلحياء الشعائر الحسينية. ومعظم تلك المراقد والمقامات موجودة ضمن احياء المدينة القديمة 
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 شبكة النقل  -د 

إذ تعد شبكة الشوارع من العناصر االساسية في اختيار المرائب النظامية وغير النظامية فبدون شبكة نقل    

فوءة تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق الالزمة لحركة النقل يصبح من الصعب توفير مرائب داخلية ك

وساحات توقف المركبات ذات كفاءة وكفاية عالية. وتحظى مدينة الحلة بشبكة طرق داخلية متنوعة بين 

ا دعا الى توفر شوارع رئيسة وثانوية ومحلية تربط اجزاء المدينة ببعضها وباألقضية والمراكز االخرى مم

مرائب وساحات لوقوف المركبات في مختلف اجزاء المدينة ويمكن تصنيف الشوارع في مدينة الحلة 

 (13مراتبها الى ما يأتي: جدول ) بحسب

ة: ويقصد بها الشوارع التي تربط اجزاء المدينة بالطرق الخارجية من جهة وبين الشوارع الرئيس -

قطاعات المدينة مع بعضها من جهة اخرى وتتمثل بشوارع )اربعين , ستين , ثمانين , باب الحسين , 

الطيارة , السالم , الطهمازية , النسيج , الرافدين , العمارات السكنية , الطف ,  100القاضية , 

 شارعاً(. 21دير, الجمعية( وبلغ عددها في المدينة )الغ

الشوارع الثانوية : هي شبكة الشوارع التي تنتهي بالشوارع الرئيسة وتشكل في بعض االحيان حدود  -

لألحياء السكنية فضالً عن ما تقدمه من خدمات في ربط المنطقة المركزية للمدينة بالمناطق ااخرى 

شارعاً( تمثلت بالشوارع اآلتية )االمام علي , االتصاالت  19عددها ) وتكون بممر واحد او ممرين بلغ

, الكورنيش , قيس المعموري , التجنيد , الجنائن المعلقة , باب المشهد , علي عجام , الكوال , ابن 

 طاووس( 

 الشوارع المحلية : وهي تمثل نهايات شبكة الشوارع الثانوية داخل االحياء السكنية وتستعمل لحركة -

المشاة وتتصف بكونها ضيقة وغير منفصلة تنخفض فيها حركة المركبات لتداخلها مع العامل البشري 

 شارعاً(. 83وقد بلغ عددها )

الشوارع السكنية: وهي الشوارع التي يمارس على جانبيها االستعمال السكني والتي تحيط بها المناطق  -

 شارعاً(.   88السكنية تكون فيها حركة السير بطيئة وبلغ عددها )

     

 2021( الروارع واطوالوا  ذم(    مديني الحلي لعام 13لدو   

 % الشوارع )كم( لاطوا % عدد الشوارع  نوع الشارع  ت

 29.1 57185 10 21 الشوارع الرئيسة  1

 1.1 2083 9 19 الشوارع الثانوية  2

 4.3 8444 39.3 83 الشوارع المحلية  3

 65.5 128641 41.7 88 الشوارع السكنية  4

 100 196353 100 211 المجموع 

المصدر: الباحث باالعتماد على: جمهورية العراق   وزارة االعمار واالسكان   الهيأة العامة للطرق والجسور مديرية طرق 

 . 2021وجسور  محافظة بابل   قسم التخطيط والتصميم   بيانات غير منشورة لعام 
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تسهم مشاكل شبكة النقل في مدينة الحلة في تزايد مستوى التلوث الهوائي وزيادة تراكيز العناصر      

 خطة او تصميم تراعى فيه اساسيات الثقيلة نتيجة طبيعة نظام الشوارع فيها , الذي لم يسير على وفق

في النقل ولم تعد تلبي  تخطيط المدن ولهذا فان هذه الشوارع والطرق لم تعد تناسب التطورات الحديثة

متطلبات حركة المرور في المدينة ويظهر هذا واضحاً في منطقة الدراسة التي تكون شوارعها وازقتها 

ملتوية وضيقة , كما ان وجود انظمة شوارع وطرق مختلفة ومتعددة داخل المدينة واختالف سعتها 

تسهل حركة العربات والمشاة كانعدام االنسيابية للمرور وعدم وجود بعض االمور والمستلزمات التي 

االنفاق ومواقف السيارات )المرائب( ووجود التقاطعات الكثيرة كلها عوامل تساعد في خلق مشكلة االزدحام 

واالختناق المروري. وبالتالي تؤثر بشكل او بآخر على زيادة تراكيز العناصر الثقيلة الملوثة للهواء , 

ور النافذ الذي يتمثل بمرور العربات واآلليات عبر المدينة بدون التوقف وهناك عامل آخر يطلق عليه المر

فيها بسبب وقوع هذه المدينة على الطريق الذي يربط بين المدن واالقاليم االخرى وهو ال يستثنى من تأثيره 

 على تلوث الهواء بتراكيز تلك العناصر.

في مدينة الحلة , اال انه يمكن القول ان المدينة  اتمركباحصائية دقيقة عن اعداد ال بالنظر لعدم توافر     

, ويستدل على ذلك من خالل عمليات فتح وتوسيع الطرق مركباتتطوراً ملحوظاً في اعداد الشهدت 

تتزايد فيها السيارات , ونلحظ من الدراسة الميدانية ان مدينة الحلة وانشاء المرائب والشوارع في المدينة 

مها اذ لوحظ اكتظاظ اغلب المراب النقل وهذا ينعكس بدوره في زيادة تراكيز اكاسيد بمختلف انواعها واحجا

الغازات الثقيلة الناتجة من عوادم السيارات في المراب وحتى خارج المرائب وايضا لوحظ ان هناك اوقات 

م الرسمي للذروة في حركة السيارات خاصة في فترات الصباح بداية الدوام وفي الظهر فتره نهاية الدوا

للطالب والموظفين فضال عن ايام الذروة او اشهر السنة هذا التباين جعل هناك تباين واضح في مستوى 

 تركز اكاسيد الغازات الثقيلة في منطقة الدراسة .
 

تبين من خالل المناقشة والتحليل للخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة ان لها اثراً      

في التباين المكاني للملوثات وتركيزها في المرائب من خالل الدور المباشر وفي بعض االوقات تؤدي كبيراً 

دوراً غير مباشر, اذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالملوثات الناتجة من المركبات مع الخصائص الطبيعية والبشرية 

خالل انتشارها في المرائب. وذلك والتي تعد من الملوثات الخطرة على االنسان لتماسه المباشر معها من 

تؤثر الخصائص الجغرافية )الطبيعية والبشرية( في تركيز مستوى الملوثات )يؤكد الفرضية الثانية , 

 (الهوائية في مرائب النقل وبحسب طبيعة كل عامل مؤثر فيها
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الغازات التباين المكاني والزماني لتلوث الهواء باكاسيد 

 العناصر الثقيلة في مركز مدينة الحلة
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 الرابعالفصل 

 المكاني والزماني لتلوث الهواء باكاسيد الغازات العناصر الثقيلة في مركز مدينة الحلةالتباين أوالً: 

, ائب الواقعة في مركز مدينة الحلةتضمن الفصل الرابع دراسة وتحليل التلوث بالعناصر الثقيلة في المر     

عينات من مواقع مختلفة وفي  , ولمعرفة هذا التباين وأثره في المرائب فقد تم جمعزمانياً و وتباينها مكانياً 

( وفصل الشتاء آبجميع المرائب , وبذلك تم أخذ العينات في اربعة فصول فكانت في فصل الصيف )شهر 

(, وإن السبب في نيسان( وفصل الربيع )شهر تشرين االول)شهر كانون الثاني( وفصل الخريف )شهر 

البشرية والطبيعية في إحداث تغيرات  اختيارها على مستوى الفصول هو لمعرفة كيف تؤثر الخصائص

في المرائب وتأثيرها على الهوائية وتباينات من حيث المكان والزمان ودورها في زيادة تركز الملوثات 

االنسان والبيئة بشكل عام. ومن خالل النتائج تم التعرف على مستويات التلوث وذلك من خالل مقارنتها مع 

ومن خالل تمثيل مواقع الرصدات على  (.14قاسة في المدينة كما في جدول )المعايير العالمية والمحلية الم

الخرائط بشكل اقاليم تم االستعاضة عن االسماء الرسمية بداللة الرموز كل بحسب موقعه على وفق 

 وعلى النحو االتي :(.5والخريطة ) (15جدول )االحداثيات المقاسة كما ممثلة في 

 

 (3العالمية للعناصر الثقيلة )ميكروغرام / م( المحددات 14جدول )

 السيلينيوم الباريوم الحديد السيليكون الزنك النحاس الكوبلت النيكل المنغنيز الكادميوم الرصاص العنصر

 Pb Cd Mn Ni Co Cu Zn Si Fe Ba Se الرمز

المحددات 

 العالمية
0.3 0.5 0.15 

0.01 – 

0.05 
0.005 0.0005 

0.03 – 

0.004 
10 20 0.5 0.01 

 . https://www.un.orgالمنشورة على الموقع:     المصدر : الباحث باالعتماد على: بيانات منظمة الصحة العالمية

 

 في مركز مدينة الحلة  اسماء المرائب ورموزها( 15جدول )

 ت
 اسماء المرائب

 )النظامية( 
 رموزها

 ت

 

 التوقفاسماء ساحات 

 )الغير نظامية(
 رموزها

 S12 مستشفى مرجان S1 12 الحلة الموحد 1

 S13 العلوية شريفة S2 13 بغداد القديم 2

 S14 منطقة الطهمازية S3 14 الصوب الصغير 3

 S15 المهندسين S4 15 مرآب الداخل 4

 S16 العسكري S5 16 ساحة الطهمازية 5

 S17 جامعة بابل S6 17 ساحة جسر سعد 5

 S18 نادر S7 18 ساحة جسر بيلي 7

 S19 تقاطع الثورة S8 19 ساحة النزيزة 8

 S20 الثورة S9 20 ساحة االشقق 9

 S21 مجسر نادر S10 21 ساحة المستشفى التركي 10

 S22 مستشفى الجمهوري S11 22 ساحة الوردية 11

 المصدر : الباحث باالعتماد على: الدراسة الميدانية              
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 مواقع اخذ العينات في منطقة الدراسة (5خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc-GISالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج       
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 :  (pb)   عنصر الرصاص -1

السمية  فضالً عنعنها في مرائب السيارات  تم شمول الرصاص ضمن العناصر التي يتم التحري     

تستقر معظم انبعاثات الرصاص بالقرب من مصدر إذ . (1)التراكمية التي يمتلكها الرصاص على االنسان

%( من الرصاص المستخدم في الوقود ينبعث في الهواء من عوادم 90-60االنبعاث ونظراً ألن ما بين )

جزيئات صغيرة , وهناك حجم صغير يساعد على البقاء معلقاً في اكاسيد غازية او السيارات على شكل 

االكاسيد  الهواء لفترة أطول لذلك يمثل تلوث الرصاص تهديداً كبيراً للبيئة والصحة العامة بسبب قدرة هذه

عن  فضالً , تأثيرات سمية اخرى تشمل فقر دم  فضالً عن, (2)ات على التراكم في جسم اإلنسانئالجزي او

وعدم القدرة على التعلم ويعد االطفال أكثر  حدوث تلف كلوي كما ان له تأثيراً كبيراً في درجة الذكاء

جسم ونسبة حساسية للرصاص مقارنة مع البالغين بسبب تكون الجهاز العصبي المركزي وصغر حجم ال

  .(3)(.االشياء التي يصادفها في فمهاالمتصاص العالية فضال عن ميل الطفل لوضع 

لعنصر الرصاص.  مكانياً وزمانياً (, ان هناك تبايناً 9و 8و 7و 6( والخرائط )16يتضح من الجدول )     

موقعاً  11موقعاً(, ) 22خالل جميع فصول السنة بواقع )مرتفع عنصر الرصاص كان  تراكيزإذ لوحظ 

من خالل النمذجة المكانية لعنصر  نلحظموقعاً( لساحات التوقف في مدينة الحلة. ويمكن ان  11للمرائب( و)

اقاليم( لتركيز   4ان هناك ) خالل فصل الصيف الرصدة الصباحية  (6الرصاص وكما مبين في الخريطة )

( وبلغت تراكيز S18 ,S19  ,S20)ليل التركيز تمثل في اربع مواقع قليم األول قعنصر الرصاص , اال

 3. اما االقليم الثاني وهو ذو التركيز المتوسط فقد تضمن )3( مايكروغرام/ م0.46 - 0.38العنصر فيها )

, وشمل 3( مايكروغرام/م0.59 –0.53( وتراوحت تراكيزها ما بين )S14,S21,S22مواقع( هي )

(  بتركيز بلغت ما بين S12 ,S13 ,S15 ,S16مواقع ايضاً هي ) اربعم الثالث ذا التركيز العالي االقلي

, S1موقعاً( هي ) 12. اما االقليم الرابع ذو التركيز العالي جداً وشمل )3( مايكروغرام/ م0.8 –0.61)

S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7  ,S8, ,S9  ,S10 ,S11 ,S17اص ( تراوحت تراكيز عنصر الرص

( 3مايكروغرام/ م 0.3. وعند مقارنته بالمعيار العالمي البالغ )3( مايكروغرام/م2.8 -0.93فيها ما بين )

لوحظ انه كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر الرصاص إذ تمثل االمتداد المكاني  (14جدول )

اما االقليم العالي فشمل معظم اجزاء لعنصر الرصاص اطراف المدينة بالنسبة لإلقليم المتوسط التركيز, 

جداً فوقع اغلبه في المدينة في الشمال والجنوب واجزاء من وسط المدينة. اما االقليم ذو التركيز العالي 

 وسط المدينة.

                                                           

(1) Ewers, U. 1985. Contribution of lead and cadmium in dust fall to blood lead and blood 

cadmium in children and adults living in two nonferrous smelter areas of West Germany, Ed 

International Conference on Heavy Metals in the Environment, Athens, September 1985. 

Edinburgh, CEP Consultants,  P..303-307 

(2) Marcus, W.L.;Cothem,C.R.(1986). The characteristics of adverse effect: Using the example of 

developing a standard for lead .Drug method .Rev., P. 16:40-423. 

(3) Shannon ,M.W.;Graeft,J.W.(1992).Lead intoxication in infancy. Pediatrics. P.89:87-90. 
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 2021( في مدينة الحلة لسنة 3( تراكيز عنصر الرصاص في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م16جدول )

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 2.2 4.4 0.76 0.96 0.84 1.1 1.7 1.8 

S2 1.98 2 1.58 1.6 0.86 0.96 1.78 1.8 

S3 1.6 1.98 1.2 1.58 0.94 1 1.4 1.78 

S4 2.4 2.9 0.6 1.2 1.8 2 1.9 2.1 

S5 2.1 2.8 1.7 2.4 0.84 0.9 1.9 2.6 

S6 2.8 3 2.4 2.6 0.9 1.1 2.6 2.8 

S7 1.4 1.6 0.98 1.2 0.76 0.88 1.18 1.4 

S8 1.15 1.4 0.6 0.66 0.4 0.44 0.95 1.2 

S9 1.4 1.9 0.82 0.98 0.6 0.76 1.1 1.2 

S10 2.8 3.6 1.8 2.2 0.8 1.6 2.1 2.4 

S11 1.77 4.4 1.37 1.4 0.6 0.76 1.57 1.8 

S12 0.73 1.46 0.25 0.32 0.28 0.36 0.56 0.6 

S13 0.61 0.66 0.52 0.53 0.28 0.32 0.59 0.6 

S14 0.53 0.66 0.4 0.52 0.31 0.33 0.46 0.59 

S15 0.8 0.96 0.2 0.4 0.6 0.66 0.63 0.7 

S16 0.7 0.93 0.56 0.8 0.28 0.3 0.63 0.86 

S17 0.93 1 0.8 0.86 0.3 0.36 0.86 0.93 

S18 0.46 0.53 0.32 0.4 0.25 0.29 0.39 0.46 

S19 0.38 0.46 0.2 0.22 0.13 0.14 0.31 0.4 

S20 0.46 0.63 0.27 0.32 0.2 0.25 0.36 0.4 

S21 0.59 0.61 0.48 0.51 0.26 0.33 0.56 0.6 

S22 0.59 0.6 0.45 0.46 0.2 0.25 0.52 0.53 

 

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   

 .  2021لعام 
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تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل  (6خريطة )
 الصيف خالل الرصدة الصباحية

 

( تمثل مستويات عنصر الرصاص في 7خريطة )
  فصل الصيف خالل الرصدة المسائية

 

( تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل 8خريطة )

الخريف خالل الرصدة الصباحية

 

( تمثل مستويات عنصر الرصاص في 9) خريطة

فصل الخريف خالل الرصدة المسائية

 

  (16) الجدولبيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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اقاليم(,  4وجود ) خالل فصل الصيف الرصدة المسائية (7من النمذجة المكانية والخريطة ) يتضح      

مايكروغرام/  0.53( وبلغت تراكيز العنصر فيه )S18االقليم األول قليل التركيز تمثل في موقع واحد )

 0.46( بتركيز بلغ )S19واحد هو )(. اما االقليم الثاني ذو التركيز المتوسط فتضمن موقع 3م

( S13 ,S14 ,S20 ,S21 ,S22( , اما االقليم العالي التركيز فشمل خمس مواقع هي )3مايكروغرام/م

 15, اما االقليم الرابع المتمثل بالتركيز العالي جداً بواقع )3( مايكروغرام/م0.66 –0.6وتراوحت ما بين )

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7ٍ ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S17 ,S12 ,S15موقعاً( تمثلت بـ)

S16( وتراوحت تراكيزها ما بين  )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي البالغ 3( مايكروغرام/م4.4 –0.93 ,

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر الرصاص  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.3)

قليم العالي جداً  في مركز المدينة ووسطها اما االقليم العالي فشغل اكثر مساحة , وتمثل االمتداد المكاني لإل

من المدينة من الجزء الشرقي والغربي وشمال المدينة وجنوبها اما االقليم المتوسط فوقع في اطراف المدينة 

 وضواحيها .

اقاليم(,  4فقد شملت ) (8المكانية لعنصر الرصاص في فصل الخريف صباحاً خريطة رقم ) اما النمذجة    

( تراوحت تراكيزه ما بين S12 ,S15 ,S19 ,S20مواقع( هي ) 4االقليم ذا التركيز القليل شمل )

, S13 ,S14 ,S16 ,S18مواقع( تمثلت بـ) 6(, واالقليم المتوسط التركيز تضمن )0.27 –0.2)

S21 ,S22) ( مايكروغرام/م0.56 –0.32وتراوحت تراكيزه ما بين )اما االقليم العالي التركيز فقد 3 ,

( 0.82 -0.6( وبتراكيز تراوحت ما بين )S1 ,S4 ,S8 ,S9,S17مواقع( هي ) 5اشتمل على )

, S2 ,S3 ,S5 ,S6 ,S7موقع( هي ) 7. اما االقليم ذو التركيز العالي جداً فقد تضمن )3مايكروغرام/م

S10 ,S11( وبتراكيز تراوحت ما بين )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي 3( مايكروغرام/ م2.4 –0.98 ,

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها وتمثل االمتداد  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.3)

المكاني لإلقليم المتوسط في الجزء الجنوبي والشمالي من المدينة , اما االقليم العالي التركيز فشغل معظم 

 اجزاء وسط المدينة وجزء من الشمال الغربي, اما االقليم العالي جداً فقد شغل مركز المدينة ووسطها.

( والتي تمثل تراكيز عنصر الرصاص في فصل الخريف 9اما بالنسبة للنمذجة المكانية والخريطة )     

( S19اقاليم(, االقليم االول ذو التركيز القليل شمل موقع واحد هو موقع ) 4للرصدة المسائية فقد اشتمل )

, S12 ,S13مواقع( هي ) 8(, اما االقليم المتوسط التركيز فشمل )3مايكروغرام/ م 0.22وبتركيز)

S14 ,S15 ,S18 ,S20 ,S21 ,S22( بتراكيز تراوحت ما بين )اما 3( مايكروغرام/م0.53–0.32 ,

( 0.86-0.66( بتركيز تراوحت ما بين )S8 ,S16 ,S17مواقع( هي ) 3االقليم العالي فقد تضمن )

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5قع( )مو10اما االقليم االخير ذو التركيز العالي جداً فشمل ) .3مايكروغرام/م

S6 ,S7 ,S9 ,S10 ,S11( وبتركيز تراوحت ما بين )وعند مقارنتها 3( مايكروغرام/م2.6 –0.96 ,

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.3بالمعيار العالمي )
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الشمالي من المدينة اما االقليم العالي فوقع في اغلب وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم المتوسط في الجزء 

 اجزاء المدينة , اما االقليم العالي جداً فشغل مركزا لمدينة.

كما لوحظ خالل النمذجة المكانية لفصلي الشتاء والربيع وللرصدتين الصباحية والمسائية خرائط 

في منطقة الدراسة  اذ لوحظ  من ( وجود تباين مكاني وزماني لتركيز اكاسيد الرصاص 13و12و11و10)

اقاليم(, االقليم االول ذو  4وجود ) الرصدة الصباحية ( في فصل الشتاء10النمذجة المكانية والخريطة )

( S12 ,S13 ,S16 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22مواقع( هي ) 8التركيز القليل والذي تضمن )

, S8مواقع( هي ) 3ليم المتوسط فشمل ), اما االق3( مايكروغرام/م0.28-0.13وبتراكيز تراوحت )

S14,S17( وبتركيز تراوحت )اما اقليم التركيز العالي فشمل تسع مواقع 3( مايكروغرام/م0.4-0.3 ,

(S1 ,S2 ,S5 ,S6 ,S7 ,S9 ,S10 ,S11,S15( بتراكيز  )مايكروغرام/م0.9 -0.6 )اما 3 ,

, وعند مقارنتها 3( مايكروغرام/م1.8 –0.94)( بتركيز بلغ S3,S4االقليم العالي جدا فشمل موقعين هما )

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.3بالمعيار العالمي )

اما االقليم المتوسط فشغل اغلب اجزاء المدينة في  وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل في شمال المدينة.

االقليم العالي فوقع في الجزء الغربي ووسط المدينة , اما االقليم العالي جدا فشمل الجزء  شمالها وجنوبها اما

 الشرقي من المدينة.

فقد تضمنت  لفصل الشتاء الرصدة المسائية (11اما بالنسبة للنمذجة المكانية على وفق الخريطة )      

( تراوحت ما بين S18 ,S19 ,S20 ,S22) مواقع( هي 4اربعة اقاليم , فكان االقليم القليل التركيز بـ)

, S8 ,S12 ,S13مواقع( هي ) 7والمتوسط التركيز والذي شمل على ) 3( مايكروغرام/م0.14-0.29)

S14 ,S16 ,S17 ,S21( وبتراكيز بلغت ما بين )اما االقليم العالي 3( مايكروغرام/م0.44 -0.3 ,

, اما 3( مايكروغرام/م0.9 –0.66ت )( بتراكيز بلغS5 ,S6 ,S9 ,S11,S15مواقع( ) 5فشمل )

( 2 –0.96( وبتراكيز تراوحت )S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S6,S10مواقع( هي ) 6االقليم الرابع فتمثل بـ)

لوحظ ان كل االقاليم  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.3, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي )3مايكروغرام/م

اعلى من الحدود المسموح بها وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل مساحة من الجزء الشمالي اما المتوسط 

فشغل الجزء الشمالي والجزء الجنوبي , اما االقليم العالي فشغل اغلب اراضي المدينة ووسطها اما االقليم 

زء من وسطها وتميز فصل الشتاء باالختالف عن فصل الصيف العالي جدا فشغل جزء من شرق المدينة وج

والربيع بشموله على اربعة اقاليم وزيادة التراكيز في االقاليم المنخفضة وذلك بسبب االختالف في درجات 

 الحرارة وزيادة الرطوبة في ذلك الفصل.

( وجود اربعة 12والخريطة )اما بالنسبة لفصل الربيع وخالل الرصدة الصباحية فأوضحت النمذجة المكانية 

( 0.52-0.39( تراوحت ما بين )S18 ,S22اقاليم, فكان االقليم القليل التركيز يتمثل بموقعين هما )

( S12 ,S13 ,S14 ,S19 ,S20,S21مواقع( ) 6واإلقليم المتوسط التركيز تضمن ) 3مايكروغرام/م

 .3( مايكروغرام/م0.56 –0.31بتراكيز تراوحت بـ)
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( تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل 10خريطة )

الشتاء خالل الرصدة الصباحية

 

( تمثل مستويات عنصر الرصاص في 11)خريطة 
 فصل الشتاء خالل الرصدة المسائية

 

( تمثل مستويات عنصر الرصاص في فصل 12خريطة )

الربيع خالل الرصدة الصباحية

 

مستويات عنصر الرصاص في فصل ( تمثل 13خريطة )

الربيع خالل الرصدة المسائية

 

 (16الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 {58}  التوزيع املكاني ملرآب الندقل يف ةمين  احلل  ............................................ ثانيالفصل ال

 

                       

-0.63( وبتراكيز بلغت )S15 ,S16,S17اما االقليم ذو التركيز العالي فتضمن ثالثة مواقع هي )     

, S1 ,S2 ,S3 ,S4موقعاً( هي ) 11التركيز العالي جداً فتضمن ), اما االقليم ذو 3( مايكروغرام/م0.86

S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10,S11( وتراوحت تركيزها )وعند 3( مايكروغرام/م2.6–0.95 ,

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.3مقارنتها بالمعيار العالمي )

المسموح بها فتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل اجزاء قليلة من المدينة بصورة غير نظامية , اما االقليم 

المتوسط فشغل الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي من المدينة , اما االقليم العالي فشغل اجزاء 

جنوبها اما االمتداد المكاني لإلقليم العالي فقد شغل جزءاً صغيراً من وسط المدينة من شمال المدينة و

 وشمالها.

( لتراكيز عنصر الرصاص في فصل الربيع للرصدة 13اوضحت النمذجة المكانية والخريطة )     

وحت ما بين ( تراS18 ,S22المسائية, وجود اربعة اقاليم , االقليم القليل التركيز يتمثل بموقعين هما )

, S14 ,S19 ,S20مواقع( هي ) 4واالقليم المتوسط التركيز شمل ) 3( مايكروغرام/م0.46-0.53)

S22( بتراكيز تراوحت بين )مواقع( هي  4, اما االقليم عالي التركيز فشمل )3( مايكروغرام/م0.59 -0.4

(S13 ,S15 ,S16,S21( بتركيز تراوح بين  )مايكروغرام/م0.86 –0.6 )ا االقليم ذو التركيز , ام3

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10موقعاً( تمثلت بـ) 12العالي جداً فشمل )

S11,S17( تراوحت تراكيزها )0.3. وعند مقارنتها بالمعيار العالمي )3( مايكروغرام/م2.8-0.93 

بها وتمثل  االمتداد المكاني لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م

لإلقليم القليل في اجزاء من الشمال الشرقي واجزاء قليلة من شرق المدينة. اما االقليم المتوسط فتمثل في 

اجزاء واسعة من المدينة في شمالها وجنوبها , اما االقليم العالي فتمثل في وسط المدينة اما االقليم العالي 

 له في مركز المدينة ممتدا لجزء صغير من شرقها. جدا فتمثل االمتداد المكاني 

يالحظ من خالل ما تقدم ان التراكيز العالية لعنصر الرصاص كانت خالل فصل الصيف وللرصدة     

ه المرائب الى زيادة عدد المسائية في مرآب الحلة الموحد ويعود سبب ازدياد تراكيز الرصاص في هذ

في هذه المرائب وايضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية اما اقل تركيز فقد كانت  لمركباتا

خالل فصل الشتاء وللرصدة الصباحية وتمثلت في مرآب تقاطع الثورة ويعود سبب انها قليلة بوسائط النقل 

 وقلة االزدحامان في هذه المرائب او ساحات التوقف.

 :(Fe) الحديد  -2

تشكيله بسهولة في الصناعات  وإمكانيةيعد الحديد اول عنصر استخدمه االنسان بكثرة نظراً لصالبته       

المختلفة , ويتم االستدالل على تواجده في الترب من خالل لون التربة الذي يكون مائل الى اللون االحمر , 

لخالت والكلوريدات والنترات %(. وتستخدم امالحه كا5ويشكل ما نسبته بالقشرة االرضية حوالي )

كمقويات لألصباغ النسيجية ويستخدم الكلوريد في الحفر الضوئي على معادن, وتستخدم كرومات الحديديك 

وسيانيد الحديدوز كأصباغ وهيدروكسيده في منظومات تصفية المياه واوكسيد الحديديك في صقل الزجاج 
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يستخدم اوكسيد الحديدوز كطالء حراري للزجاج في استخدامها كصبغة. وفضالً عن والمعادن الثمينة, 

الصناعات الحديدية. هذا فضالً عن استخدامات عديدة اخرى اقل اثرا على البيئة كالصناعات اإللكترونية 

واألشرطة الممغنطة وما الى ذلك. وللحديد اهمية فائقة في حياة االنسان والكائنات الحية الحيوانية والنباتية 

الجسم منه بحسب الحالة الصحية والغذائية والعمر والجنس والنوع وهو يوجد مرتبطا مع ويختلف محتوى 

ما البروتين, اما على شكل بورفرين او كمجموعة حديد )هيم( في الهيموغلوبين او المايوغلوبين كذلك وكاله

ضية نادرة التعرض المهني ألخطار التلوث بمركبات الحديد كحاالت مر عدمسؤول عن نقل األوكسجين وي

وساحات التوقف من االماكن المتوقع ازدياد  مركباتات الحديد. وتعد مرائب الالحدوث وكذلك التسمم بمركب

 تلوثها بعنصر الحديد في اآلونة االخيرة وذلك بسبب التزايد الحاصل في عدد السيارات.

لعنصر الحديد  مكانياً وزمانياً ( ان هناك تبايناً 17و 16و 15و 14( والخرائط )17يتضح من الجدول )     

زمانياً من فصل الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. فقد لوحظ ان اعلى تركيز لعنصر الحديد كان خالل 

موقعاً( لساحات التوقف في مدينة  11موقعاً( للمرائب و) 11موقعاً(, ) 22الصيف والخريف بواقع ) يفصل

وكما  صباحالحديد في فصل الصيف وبوقت اللمكانية لعنصر من خالل النمذجة ا نلحظالحلة. ويمكن ان 

 12( ان هناك ثالثة اقاليم لتركيز عنصر الحديد , االقليم االول قليل التركيز وشمل )14مبين في الخريطة )

( S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20, S22موقعاً( تمثلت بـ)ٍ 

فشمل موقعاً واحداً بينما االقليم الثاني المتوسط التركيز  ,3روغرام/م( مايك12-4وتراوحت تراكيزهم بين )

(S9( بتركيز )هي  9(. اما االقليم الثالث ذو التركيز العالي فقد تضمن )3مايكروغرام/م 14.8 )مواقع

(S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8,S10( وتراوحت تراكيزها بين )31 – 18.5 )

لوحظ ان  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 20, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3مايكروغرام/م

االقليم األول والثاني من الحدود المسموح بها , بينما االقليم الثالث اعلى من الحدود المسموح بها , وتمثل 

, اما االقليم المتوسط فشمل االمتداد المكاني لعنصر الحديد شمال غرب المدينة بالنسبة لإلقليم قليل التركيز

معظم اجزاء المدينة اما االقليم العالي فوقع جزء منه في وسط المدينة اما الجزء االخر فوقع في الجانب 

 الغربي منها.

 3( لتراكيز عنصر الحديد في فصل الصيف مساءا وجود )15يتضح من النمذجة المكانية والخريطة )

, S9 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14موقعاً( هي بـ)ٍ  13لتركيز القليل بواقع )اقاليم(, االقليم االول المتمثل با

S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22( وتراوحت تراكيزه ما بين )18 - 4.6 )

-21وتراوحت تراكيزهم ما بين ) (S8,S7اما االقليم المتوسط التركيز فشمل موقعين ) ,3غرام/ممايكرو

, S1 ,S2 ,S3مواقع( هي ) 7االقليم الثالث ذو التركيز العالي فتضمن )اما  ,3( مايكروغرام/م21.8

S4 ,S5 ,S6,S10( وتراوحت تراكيز العنصر ما بين )3( مايكروغرام/م33 - 22.2. 
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( في مدينة الحلة 3)مايكروغرام/م تركيز عنصر الحديد في المرائب وساحات توقف السيارات (17جدول)

 2021لعام 

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 31 33 27 27.7 16 18.6 29 30 

S2 21 25.4 17 20.6 9.8 10 19.8 23 

S3 22 24.4 18.8 20 8.5 9.6 20 22 

S4 21 22.2 18 18.9 8.2 9.2 19.6 20 

S5 21.4 23.7 18 19.2 9 9.8 18.5 21 

S6 21.8 27.6 17.1 19.8 9.8 10.2 18.4 22 

S7 19.8 21.8 17.3 17 8.8 9.6 18.9 20 

S8 18.5 21 14 16.5 6.8 9.4 16 19 

S9 14.8 18 16 18 8 9 16.6 18 

S10 28 30 24.8 26.7 18 22 27 29 

S11 12 14 9.8 10 6 6.8 11.2 12.2 

S12 10.3 11 9 9.2 5.3 6.2 9.6 10 

S13 7 8.4 5.6 6.8 3.2 3.3 6.6 7.6 

S14 7.3 8.1 6.2 6.6 2.8 3.2 6.6 7.3 

S15 7 7.4 6.3 6 2.7 3 6.5 6.6 

S16 7.1 7.9 6 6.4 3 3.2 6.1 7 

S17 7.2 9.2 5.7 6.6 3.2 3.4 6.1 7.3 

S18 6.6 7.2 5.7 5.6 2.9 3.2 6.3 6.6 

S19 6.1 7 4.6 5.5 2.2 3.1 5.3 6.3 

S20 4.9 6 5.3 6 2.6 3 6 5.5 

S21 9.3 10 8.2 8.9 6 7.3 9 9.6 

S22 4 4.6 3.2 3.3 2 2.2 3.7 4 

 

باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   لعام  المصدر: 

2021  . 
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في فصل  تمثل مستويات عنصر الحديد (14خريطة )
 الصيف خالل الرصدة الصباحية

 

في فصل عنصر الحديد ( تمثل مستويات 15خريطة )
  الصيف خالل الرصدة المسائية

 
 

في فصل عنصر الحديد ( تمثل مستويات 16خريطة )

 الخريف خالل الرصدة الصباحية

 

في فصل عنصر الحديد ( تمثل مستويات 17) خريطة

 الخريف خالل الرصدة المسائية

 

 (17الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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لوحظ ان االقليمين االول  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 20وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

من الحدود المسموح بها , وتمثل االمتداد  والثاني ضمن الحدود المسموح بها اما االقليم الثالث فاعلى

المكاني إلقليم القليل في جزء من شمال المدينة اما االقليم المتوسط فشغل مساحة على طول المدينة من 

 الجزء الشرقي اما االقليم العالي فوقع على طول المدينة من الجانب الغربي. 

اقاليم(, االقليم  3( فقد شملت )16من الخريطة ) فيتضحصباحاً اما النمذجة المكانية لفصل الخريف     

, S7 ,S8 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16موقعاً( هي ) 14القليل التركيز فقد تضمن )

S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21,S22( وتراوحت تراكيزه بين )اما 3( مايكروغرام/م17.3 – 3.2 .

 –14( بتراكيز تراوحت بين )S4 ,S5 ,S6,S9مواقع( هي ) 4االقليم متوسط التركيز فقد اشتمل على )

( بتراكيز S1 ,S2,S3مواقع( هي ) 3. اما االقليم ذو التركيز العالي فتضمن )3( مايكروغرام/م18.8

( 3مايكروغرام/ م 20, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3مايكروغرام/م (27–17تراوحت ما بين )

ول والثاني ضمن الحدود المسموح فيها اما االقليم الثالث فاعلى من لوحظ ان االقليمين اال (14جدول )

الحدود المسموح بها , وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل على اجزاء قليلة من المدينة , اما االقليم 

 لغربي.لشمالي االمتوسط فشغل معظم اجزاء المدينة , اما االقليم العالي فقد شغل جزءاً بسيطاً من الجانب ا

( لعنصر الحديد في فصل الخريف وقت المساء فشملت 17اما بالنسبة للنمذجة المكانية والخريطة )      

, S2 ,S6 ,S7موقعاً( تمثلت بـ)ٍ  17اقاليم(, االقليم االول ذو التركيز القليل فقد تضمن ) 3ايضا على )

S8 ,S9 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S16 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21,S22 )

(, اما االقليم المتوسط التركيز فقد 3( مايكروغرام/م20.6–3.3وتراوحت تراكيز العنصر فيها ما بين )

, اما االقليم 3( مايكروغرام/م19.8 –18.9( بتركيز تراوح بين )S3 ,S4,S5مواقع( هي ) 3تضمن )

, وعند 3مايكروغرام/م( 27.7–10( بتركيز بلغ )S1,S11االخير ذو التركيز العالي فشمل موقعين )

لوحظ ان االقليمين االول والثاني  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 20مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

ضمن الحدود المسموح فيها اما االقليم الثالث فاعلى من الحدود المسموح بها, وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم 

ا االقليم المتوسط فوقع في اغلب اجزاء المدينة , اما االقليم العالي القليل في الشمال الشرقي من المدينة ام

 فشغل جزءاً صغيراً من الجانب الغربي للمدينة.

كما لوحظ خالل النمذجة المكانية لفصلي الشتاء والربيع وللرصدتين الصباحية والمسائية خرائط      

حديد في منطقة الدراسة  اذ لوحظ  من ( وجود تباين مكاني وزماني لتركيز اكاسيد ال21و20و19و18)

اقاليم(, االقليم االول ذو  3) وجود الرصدة الصباحية ( في فصل الشتاء18النمذجة المكانية والخريطة )

, S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S11 ,S12موقعاً( هي ) 20التركيز القليل وتضمن )

S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21,S22( بتراكيز تراوحت بين )9.8–2 )

(, اما اقليم 3مايكروغرام/م 16( بتركيز)S1, اما االقليم المتوسط فشمل موقع واحد فقط )3مايكروغرام/م

(, وعند مقارنتها بالمعيار 3مايكروغرام/م 22( بتركيز )S10التركيز العالي فشمل موقع واحد فقط هو )
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لوحظ ان االقليمين االول والثاني ضمن الحدود  (14ل )جدو( 3مايكروغرام/ م 20العالمي والبالغ )

المسموح فيها اما االقليم الثالث فأعلى من الحدود المسموح بها, وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم المتوسط 

 فشغل اغلب اجزاء المدينة اما االقليم العالي فوقع في الجزء الشمالي وقسم منه في الجزء الجنوبي. 

موقع(  21فقد تضمنت اقليمين القليل التركيز بواقع )مساء ( 19بة للنمذجة المكانية والخريطة )اما بالنس    

(S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,

S18 ,S19 ,S20 ,S21,S22( تراوحت بين )والمتوسط التركيز  3( مايكروغرام/م18.6 – 2.2

واالقليمين هما ضمن الحدود المسموح  3مايكروغرام/م 22( بتركيز )S10والذي شمل على موقع واحد )

فتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل اغلب اجزاء  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 20بها عالمياً والبالغة )

 لوسط اما العالي فكان في جزء صغير من المدينة.المدينة اما المتوسط فشغل مساحة من الجزء الغربي وا

اقاليم(, االقليم ذو  3( وجود )12اما بالنسبة لفصل الربيع فقد وضحت النمذجة المكانية والخريطة )   

, S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18موقعاً( هي ) 12فشمل )صباحاً التركيز القليل 

S19 ,S20 ,S21,S22اما االقليم المتوسط 3( مايكروغرام/م11.2 –3.7ين )( بتركيز تراوح ب ,

, اما 3( مايكروغرام/م18.9 - 16( بتراكيز تراوحت بين )S7 ,S8,S9مواقع( هي ) 4التركيز فتضمن )

-18.4( بتراكيز بلغت )S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5,S6مواقع( هي ) 6االقليم ذو التركيز العالي فتضمن )

لوحظ ان   (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 20, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م29

االقليمين االول والثاني ضمن الحدود المسموح فيها اما االقليم الثالث فأعلى من الحدود المسموح بها, وتمثل 

االكبر من المدينة اما االقليم االمتداد المكاني في الجزء الشمالي الشرقي , اما االقليم المتوسط فشغل الجزء 

 العالي فشغل اجزاء من شمال غرب المدينة.

اقاليم( لتركيز عنصر  3( لفصل الربيع وللرصدة المسائية وجود )21اوضحت النمذجة المكانية والخريطة )

, S8 ,S9 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14موقع( وهي ) 14الحديد, فاإلقليم االول ذو التركيز القليل تمثل بـ)

S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21,S22( وتراوحت تراكيزه بين )19-4 )

, S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8مواقع( هي ) 6, واالقليم المتوسط التركيز فشمل )3مايكروغرام/م

S9,S11( بتراكيز تراوحت بين )اما االقليم الثالث وهو االقليم عالي التركيز 3( مايكروغرام/م23-12.2 ,

, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي 3( مايكروغرام/م30–29( بتركيز بلغ )S1,S10موقعين هما )فشمل 

لوحظ ان االقليمين االول والثاني ضمن الحدود المسموح فيها  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 20والبالغ )

م القليل في اجزاء من الشمال اما االقليم الثالث فأعلى من الحدود المسموح بها, فتمثل االمتداد المكاني لإلقلي

الشرقي واجزاء من وسط المدينة اما االقليم المتوسط فتمثل في اجزاء واسعة من المدينة في شمالها وجنوبها 

 ووسطها اما االقليم العالي فتمثل في الجزء الغربي من المدينة. 
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في فصل عنصر الحديد تمثل مستويات  (18خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الشتاء

 
 

في فصل عنصر الحديد ( تمثل مستويات 19خريطة )
  خالل الرصدة المسائية الشتاء

 

في فصل عنصر الحديد ( تمثل مستويات 20خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الربيع

 

في فصل عنصر الحديد ( تمثل مستويات 21) خريطة

 خالل الرصدة المسائية الربيع

 

 (17الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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المكانية ان اغلب مناطق مدينة الحلة هي عرضة للتلوث بعنصر الحديد مما  يتضح من خالل النمذجة      

يؤدي الى اصابة االشخاص المتعرضين لعنصر الحديد بشتى االمراض ومنها االمراض التنفسية مثل 

ومن االسباب التي ادت الى  التعرض التنفسي ألوكسيد الحديديك والذي يسبب حالة مرضية في الرئتين 

وان اغلب ساحات  وسائل النقلالحلة هو تواجد اعداد كثيرة من  رائبعالية لعنصر الحديد في ميز الالتراك

التوقف والمرائب غير معبدة بالتالي يؤدي جفاف التربة وحركة الرياح الى تحريك التربة وامتزاج الدقائق 

 الحاوية على الحديد في الهواء.

الحديد كانت خالل فصل الصيف وللرصدة المسائية في  يلحظ مما تقدم ان التراكيز العالية لعنصر     

في هذه  وسائط النقلمرآب الحلة الموحد ويعود سبب ازدياد تراكيز الحديد في هذه المرائب الى زيادة 

المرائب وايضا تقع في مناطق تجارية وسكنية والتي تكون مكتظة بالحركة السكانية اما اقل تركيز فقد كانت 

للرصدة الصباحية وتمثلت في ساحة المستشفى الجمهوري ويعود سبب انها قليلة خالل فصل الشتاء و

 بوسائط النقل وقلة االزدحامات في هذه المرائب او ساحات التوقف.

 (Cd) الكادميوم -3

يوجد هذا العنصر في الغالب مرافقاً للخارصين في الطبيعة نظراً للتشابه الكبير في تركيبهما الذري       

وخواصهما الكيميائية ويستخرج من الخامات المسمات غرينوكايت والتي هي عبارة عن كبريتيد الكادميوم , 

ائي ومعامل الصناعات المعدنية يصل العنصر الى البيئة مع مياه الصرف الصحي لمعامل الطالء الكهرب

ويستخدم في صناعة االسنان وتستخدم اكاسيده في تلوين الزجاج والسيراميك وفي صناعة اصبغ المالبس 

. إن تزايد استخدام الكادميوم ادى الى بدء ظهوره كملوث, وقد تحتوي مياه الشرب في عموم (1)والبطاريات

مكغم/لتر(, وتحتوي االغذية  5. ولو ان تراكيزه وصلت الى )مكغم/لتر( 1العالم على معدل تراكيز يبلغ )

ملغم/كغم( في عموم العالم. اما الهواء فيمكن القول بصفة عامة انه يحتوي على معدل  0.1على اقل من )

. اولى التسجيالت عن التسمم بالكادميوم قد جاءت في (2)3( مكغم/م0.5–0.001تراكيز تتراوح ما بين )

عرض ثالثة من الخدم لمشاكل تنفسية وهضمية بسبب استخدام مركب كربونات م حين ت1858عام 

الكادميوم في تنظيف االوعية المعدنية الفضية, من االمور االخرى التي يسببها الكادميوم فقر الدم الخبيث. 

س ويؤدي استنشاق غباره الى مشاكل تنفسية يعقبها الشعور بالتعب وجفاف الفم والبلعوم وصعوبة التنف

وصداع او قد يحصل تشنج عند زيادة التعرض وكذلك قد تتطور الى حالة امتالء الرئتين بالسوائل او ما 

 .(3)يعرف االستسقاء الرئوي وقد لوحظ عند التعرض الطويل األمد حدوث حاالت تنخر القشرة الكلوية 

لى حدوث انتفاخ في الرئة ويعد الكاديميوم مادة مسرطنة عند التراكيز المنخفضة وقد يؤدي التعرض له ا

 والتهاب القصبات الهوائية وهشاشة العظام والتهاب المفاصل وفقر الدم وغيرها من االمراض. 

                                                           
 .228-225, ص مصدر سابقعبد الرزاق العمر, مثنى  (1)

(2) Mordike, B. L., & Ebert, T. (2001). Magnesium: properties—applications—potential. Materials Science and 

Engineering: A, 302(1), 37-45.  

(3) Czerwinski, F. J. A. M. (2002). The oxidation behavior of an AZ91D magnesium alloy at high temperatures. Acta 

Materialia, 50(10), 2639-2654.  
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لعنصر  مكانياً وزمانياً ( ان هناك تبايناً 25و 24و 23و 22( والخرائط )18يتضح من الجدول )     

الكادميوم زمانياً من فصل الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. إذ لوحظ ان تراكيز عنصر الكادميوم كانت 

موقعاً( لساحات  11موقعاً( للمرائب و) 11موقعاً(, ) 22خالل جميع فصول السنة وبنسب متفاوتة بواقع )

في الصيف للرصدة انية لعنصر الكادميوم التوقف في مدينة الحلة. ويمكن ان نالحظ من خالل النمذجة المك

( ان هناك اقليمين لعنصر الكادميوم , االقليم االول ذو التركيز القليل 22وكما مبين في الخريطة )الصباحية 

, S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21موقعاً( هي ) 18وشمل )

S11 ,S9 ,S8 ,S7 ,S6 ,S5 ,S3 ,S22( 0.48 –0.16زهم بين )( وتراوحت تراكي

( S1 ,S2 ,S4,S10مواقع( هي ) 4. في حين االقليم الثاني المتوسط التركيز فشمل )3مايكروغرام/م

 0.5, وعند مقارنته بالمعيار العالمي والمتمثل والبالغ )3( مايكروغرام/م0.7 –0.56بتركيز )

مسموح فيها واالقليم الثاني اعلى من لوحظ ان االقليم االول ضمن الحدود ال (14جدول )( 3مايكروغرام/ م

وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الكادميوم اطراف المدينة بالنسبة .  الحدود المسموح بها لعنصر الكادميوم

لإلقليم القليل التركيز في شمال المدينة وجنوبها, اما االقليم المتوسط فتركز في وسط المدينة من غربها الى 

 شرقها.

م في الصيف وللرصدة المسائية وجود ميو( لعنصر الكاد23انية والخريطة )النمذجة المك يتضح من       

, S5 ,S7 ,S8 ,S9 ,S11 ,S12موقعاً( في ) 16اقليمين, االقليم االول المتمثل بالتركيز القليل بواقع )

S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 وتراوحت تراكيزها بين )

 S1  ,S2  ,S3, اما االقليم المتوسط التركيز فشمل )ستة اقاليم( وهي )3( مايكروغرام/م0.48 –0.18)

 ,S4  ,S6  ,S10( وتراوحت بين )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي   3( مايكروغرام/م0.88-0.54 ,

يم االول ضمن الحدود المسموح فيها واالقليم لوحظ ان االقل (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5والبالغ )

الثاني اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر الكادميوم, وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل التركيز في 

 شمال وجنوب المدينة , اما االقليم المتوسط فشغل وسط المدينة ومركزها.  

( فقد شملت 24المكانية لفصل الخريف للرصدة الصباحية وكما يتضح من الخريطة ) اما النمذجة    

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8مواقعاً( هي ) 13اقليمين, االقليم القليل التركيز وتضمن )

S9 ,S10 ,S11 ,S21 ,S22( وتراوحت تراكيزها بين )اما االقليم , 3( مايكروغرام/م0.3 –0.11

, S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18مواقع( هي ) 9كيز فقد اشتمل على )المتوسط التر

S19 ,S20( بتراكيز تراوحت بين )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ 3( مايكروغرام/م0.9 –0.6 ,

لوحظ ان االقليم االول ضمن الحدود المسموح فيها واالقليم الثاني   (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5)

على من الحدود المسموح بها لعنصر الكادميوم وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل في الجزء الشمالي من ا

المدينة ممتداً الى جانبها الشرقي , اما االقليم المتوسط التركيز فشغل معظم اجزاء المدينة في الوسط 

   ن الشمال الغربي والشمال الشرقي.والجنوب وجزء م
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 2021( في مدينة الحلة لعام 3تراكيز عنصر الكادميوم في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م( 18جدول )

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 0.7 0.88 0.2 0.34 0.1 0.16 0.46 0.52 

S2 0.56 0.76 0.21 0.32 0.09 0.14 0.4 0.47 

S3 0.4 0.54 0.19 0.26 0.08 0.17 0.31 0.38 

S4 0.57 0.74 0.18 0.23 0.08 0.12 0.32 0.41 

S5 0.4 0.48 0.16 0.26 0.06 0.1 0.3 0.36 

S6 0.48 0.54 0.17 0.21 0.08 0.11 0.32 0.4 

S7 0.4 0.43 0.2 0.24 0.1 0.14 0.3 0.36 

S8 0.4 0.47 0.18 0.2 0.09 0.11 0.31 0.35 

S9 0.38 0.42 0.16 0.2 0.11 0.18 0.26 0.32 

S10 0.68 0.82 0.3 0.42 0.22 0.3 0.51 0.6 

S11 0.38 0.44 0.16 0.22 0.12 0.18 0.28 0.3 

S12 0.3 0.38 0.8 0.14 0.4 0.6 0.2 0.22 

S13 0.24 0.33 0.9 0.13 0.3 0.6 0.17 0.2 

S14 0.17 0.23 0.8 0.11 0.3 0.7 0.13 0.16 

S15 0.24 0.32 0.7 0.1 0.3 0.5 0.13 0.17 

S16 0.17 0.2 0.6 0.11 0.2 0.4 0.13 0.15 

S17 0.2 0.23 0.7 0.9 0.3 0.4 0.13 0.17 

S18 0.17 0.18 0.8 0.1 0.4 0.6 0.13 0.15 

S19 0.17 0.2 0.7 0.8 0.3 0.4 0.13 0.15 

S20 0.16 0.18 0.6 0.8 0.4 0.7 0.11 0.13 

S21 0.29 0.35 0.13 0.18 0.9 0.13 0.22 0.26 

S22 0.25 0.3 0.11 0.15 0.8 0.12 0.2 0.23 

 

 .  2021االعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   لعام بالمصدر: 
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في فصل  تمثل مستويات عنصر الكاديوم (22خريطة )
الصيف خالل الرصدة الصباحية

 
 

فصل في  الكاديومعنصر ( تمثل مستويات 23خريطة )
الصيف خالل الرصدة المسائية

  

في فصل  الكاديومعنصر ( تمثل مستويات 24خريطة )

الخريف خالل الرصدة الصباحية

 

في فصل  الكاديومعنصر ( تمثل مستويات 25) خريطة

الخريف خالل الرصدة المسائية

 

 (18الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 

019 

9 
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( فقد 25المكانية لفصل الخريف للرصدة المسائية وكما يتضح من الخريطة ) اما بالنسبة للنمذجة       

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6موقعاً( ) 19اشتمل اقليمين, االقليم االول ذو التركيز القليل وتضمن )

S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S18 ,S21 ,S22 وتراوحت )

, S17مواقع( هي ) 3. اما االقليم المتوسط  فقد تضمن )3مايكروغرام/ م( 0.42–0.1تراكيزها بين )

S19, S20( وبتركيز تراوح بين )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ 3( مايكروغرام/م0.9–0.8 ,

لوحظ ان االقليم االول ضمن الحدود المسموح فيها واالقليم الثاني   (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5)

من الحدود المسموح بها لعنصر الكادميوم وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل في اجزاء قليلة من اعلى 

 شمال وغرب وجنوب المدينة اما االقليم المتوسط  فشمل اغلب اجزاء المدينة.

المكانية لفصلي الشتاء والربيع وللرصدتين الصباحية والمسائية خرائط  كما لوحظ خالل النمذجة      

( وجود تباين مكاني وزماني لتركيز اكاسيد الكادميوم في منطقة الدراسة  اذ لوحظ  من 29و28و27و26)

وجود  اقليمين , االقليم االول ذو  الرصدة الصباحية ( في فصل الشتاء26النمذجة المكانية والخريطة )

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10موقعاً( ) 20كيز القليل والذي تضمن )التر

S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20( بتراكيز تراوحت بين )0.06– 

( 0.9 –0.8( بتراكيز تراوحت)S21 ,S22, اما االقليم المتوسط شمل موقعين )3( مايكروغرام/ م0.4

لوحظ ان   (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5عند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ ), و3مايكروغرام/م

االقليم االول ضمن الحدود المسموح فيها واالقليم الثاني اعلى من الحدود المسموح بها وتمثل االمتداد 

 نة الشمالية والجنوبية.المكاني لإلقليم القليل في وسط المدينة وشرقها, اما االقليم المتوسط فشغل اجزاء المدي

( 27اما بالنسبة للنمذجة المكانية لعنصر الكاديوم في فصل الشتاء وللرصدة المسائية وعلى وفق الخريطة )

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6موقعاً( تمثلت بـ)17فقد تضمنت موقعين االول القليل التركيز بواقع )

S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S15 ,S16 ,S17 ,S19 ,S21 ,S22( وتراوحت بين )0.5–0.1 )

,, S12 ,S13 ,S14مواقع( هي ) 5, اما االقليم  المتوسط التركيز والذي شمل على )3مايكرو غرام/م

S18 ,S20( بتراكيز بلغت )0.5, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.7 –0.6 

ل ضمن الحدود المسموح فيها واالقليم الثاني اعلى من لوحظ ان االقليم االو  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م

الحدود المسموح بها لعنصر الكادميوم وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل مساحة من الجزء الشمالي 

مروراً بوسط المدينة وصوالً الى الجانب الشرقي منها , اما االقليم المتوسط فشغل جزءاً قليالً من الشمالي 

 الغربي من المدينة. لجزء الجنوبي والجزءالشرقي وا

د اقليمين لتركيز عنصر ( وجو28وللرصدة الصباحية والخريطة )لفصل الربيع اوضحت النمذجة المكانية 

, S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8موقعاً( هي ) 20, االقليم االول ذو التركيز القليل وتمثل )الكادميوم

S9 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 وتراوحت )

 .3( مايكروغرام/ م0.40–0.11تراكيزها )

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 {70}  التوزيع املكاني ملرآب الندقل يف ةمين  احلل  ............................................ ثانيالفصل ال

 

                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمثل مستويات عنصر الكاديوم في فصل  (26خريطة )
خالل الرصدة الصباحية الشتاء

 
 

في فصل  الكاديومعنصر ( تمثل مستويات 27خريطة )
 خالل الرصدة المسائية الشتاء

 

في فصل  الكاديومعنصر ( تمثل مستويات 28خريطة )

خالل الرصدة الصباحية الربيع

 

 (18الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 

في فصل  الكاديومعنصر ( تمثل مستويات 29) خريطة

خالل الرصدة المسائية الربيع
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( 0.51 -0.46( بتراكيز تراوحت بين )S1  ,S10اما االقليم المتوسط التركيز فشمل موقعين هما )      

  (14جدول )  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5. وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3مايكروغرام/م

من الحدود المسموح بها وتمثل  لوحظ ان االقليم االول ضمن الحدود المسموح فيها واالقليم الثاني اعلى

االمتداد المكاني لإلقليم القليل في اجزاء من الشمال الشرقي واجزاء قليلة من شرق المدينة والجزء الجنوبي 

من المدينة , اما االقليم المتوسط فتمثل في اجزاء واسعة من المدينة في شمالها وغربها, اما االقليم العالي 

 قها. فتمثل في وسط المدينة وشر

( وجود اقليم 29فقد وضحت النمذجة المكانية والخريطة )وللرصدة المسائية اما بالنسبة لفصل الربيع      

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9موقعاً( ) 22واحد  فقط  ذو  التركيز القليل  فشمل )

S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 ) بتراكيز

( 3مايكروغرام/ م 0.5, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.6–0.13تراوح بين )

لوحظ ان االقليم ضمن الحدود المسموح بها  فتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل اجزاء واسعة  (14جدول )

 من المدينة بصورة غير نظامية.

التراكيز العالية لعنصر الكادميوم كانت خالل فصل الصيف وللرصدة المسائية في يتضح مما تقدم ان       

ويعود سبب ازدياد تراكيز الكادميوم في هذه المرآب الى زيادة عدد السيارات في هذه المرآب  S1مرآب 

وايضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية اما اقل تركيز فقد كانت خالل فصل الشتاء 

ويعود سبب انها قليلة بوسائط النقل وقلة االزدحامات في هذه  S5للرصدة الصباحية وتمثلت في مرآب و

 المرآب. 

 : (Mn)المنغنيز -4

(. ويوجد في الطبيعة كعنصر حر )غالباً 25هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري, ورقمه الذري )      

مع الحديد( أو في معادن أخرى. إذا كان عنصراً حراً فهو ذو أهمية كبيرة في ميدان الصناعة وخاصة في 

نيز يرتبط بزيادة القصور من المنغ عاليةفالتعرض لمستويات  2010ي عام صناعة الفوالذ. وطبقا لدراسة ف

المستوي الفكري ويقلل الذكاء الفكري لألطفال في سن الدراسة. وقد اظهرت بعض الدراسات ان التعرض 

مليون أمريكي( للخطر. ويعد مادة مضافة  8.7الطويل االمد للمنغنيز في مياه االستحمام قد يعرض )

. وذلك لتحسين رقم (1)الي من الرصاصللبنزين تستخدم لتحل محل مكونات الرصاص للغازولين الخ

االوكتان في البنزين منخفض االوكتان عن طريق نواتج التقطير. وهو يعمل كمعامل لمقاومة القرقعة التي 

تحدث بسبب مجموعات الكربونيل. يميل الوقود الذي يحتوى علي المنغنيز الى تكوين كربيدات المنغنيز 

  والتي تتلف صمامات العادم.

                                                           

(
1
) Hluchan, S. E., & Pomerantz, K. (2000). Calcium and calcium alloys. Ullmann's 

encyclopedia of industrial chemistry. 
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لعنصر  مكانياً وزمانياً (, ان هناك تبايناً 33و 32و 31و 30(, والخرائط )19يتضح من الجدول )     

المنغنيز زمانياً من فصل الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. فقد لوحظ ان تراكيز عنصر المنغنيز كانت 

موقعاً( لساحات  11مرائب و)موقعاً( لل 11موقعاً(, ) 22خالل جميع فصول السنة وبنسب متفاوتة بواقع )

 يز في فصل الصيفالتوقف في مدينة الحلة. ويمكن ان نالحظ من خالل النمذجة المكانية لعنصر المنغن

مواقع(  8اقاليم(, االقليم االول قليل التركيز شمل ) 4( ان هناك )30وكما مبين في الخريطة ) صباحاً 

( 0.126–0.096راوحت تراكيزها )( وتS14 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22هي)

, S3 ,S5مواقع( وهي ) 7, اما االقليم الثاني وهو االقليم ذو التركيز المتوسط فقد تضمن )3مايكروغرام/ م

S6  ,S11 ,S12 ,S13 ,S15( تراوحت تراكيزها بين )بينما االقليم 3( مايكروغرام/م0.31–0.162 .

–0.354(  بتركيز )S4 ,S7  ,S8 ,S9 ,S10مواقع( هي )الثالث وهو العالي التركيز فشمل )خمسة 

( تراوحت S2و S1. واالقليم الرابع ذو التركيز العالي جداً وشمل موقعين هما )3( مايكروغرام/م0.488

 0.15, وعند مقارنته بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.58-0.531تراكيزهما بين )

ن إن االقليم االول ضمن الحدود المسموح بها اما باقي االقاليم فهي اعلى تبي (14جدول )( 3مايكروغرام/ م

من الحدود المسموح بها لعنصر المنغنيز وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الرصاص اطراف شمال وجنوب 

ال اما المدينة بالنسبة لإلقليم المتوسط التركيز, اما االقليم العالي فشمل معظم اجزاء المدينة في الوسط الشم

 االقليم ذو التركيز العالي جداً واالقليم القليل لم يشكل نسبة مساحة عالية تؤثر في المدينة من حيث التلوث.

يتضح من النمذجة المكانية لعنصر المنغنيز في فصل الصيف وللرصدة المسائية وكما في الخريطة      

 ,S14 ,S16 ,S17, S18 ,S19ة مواقع ) ( وجود )اربعة اقاليم(, االقليم االول قليل وشمل ثماني31)

S20 ,S21 ,S22( تراوحت تراكيز العنصر )اما االقليم الثاني ذو . 3( مايكروغرام/م0.133-0.1

( تراوحت تراكيز العنصر S11 ,S12 ,S13  ,S15تمثلت بـ) التركيز المتوسط  فتضمن )اربعة مواقع(

, S3 , ,S5مواقع( هي ) 7العالي التركيز فشمل ), اما االقليم 3( مايكروغرام/م0.302–0.114بين )

S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10( وتراوحت تراكيز العنصر بين )اما االقليم , 3( مايكروغرام/م0.4–0.326

( وتراوحت تراكيزها بين S1 ,S2 ,S4الرابع المتمثل بالتركيز العالي جداً بواقع )ثالثة مواقع( هي )

جدول ( 3مايكروغرام/ م 0.15مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ ), وعند 3( مايكروغرام/م0.602–0.51)

تبين انه االقليم االول ضمن الحدود المسموح بها اما باقي االقاليم فهي اعلى من الحدود المسموح بها  (14)

الي فشغل لعنصر المنغنيز, وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم المتوسط  في شمال المدينة وجنوبها اما االقليم الع

اكثر مساحة وسط المدينة اما االقليم العالي جدا واالقليم القليل فلم يشغال مساحة كبيرة من المدينة والذي 

 يجعلها مناطق ملوثه.
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 2021( في مدينة الحلة لعام 3( تراكيز عنصر المنغنيز في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م19جدول )

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 0.58 0.602 0.49 0.508 0.44 0.468 0.544 0.561 

S2 0.531 0.554 0.466 0.48 0.4 0.421 0.502 0.52 

S3 0.31 0.343 0.19 0.208 0.168 0.187 0.243 0.288 

S4 0.488 0.51 0.4 0.42 0.362 0.38 0.442 0.465 

S5 0.306 0.343 0.198 0.21 0.154 0.171 0.23 0.288 

S6 0.3 0.326 0.218 0.242 0.182 0.201 0.261 0.286 

S7 0.366 0.387 0.281 0.3 0.241 0.26 0.322 0.345 

S8 0.364 0.388 0.199 0.221 0.178 0.18 0.24 0.244 

S9 0.354 0.376 0.28 0.298 0.233 0.27 0.304 0.322 

S10 0.38 0.4 0.3 0.321 0.26 0.29 0.34 0.36 

S11 0.288 0.302 0.198 0.219 0.168 0.18 0.241 0.261 

S12 0.193 0.2 0.163 0.169 0.146 0.156 0.181 0.187 

S13 0.177 0.184 0.155 0.16 0.133 0.14 0.167 0.173 

S14 0.103 0.114 0.063 0.069 0.056 0.062 0.081 0.096 

S15 0.162 0.17 0.133 0.14 0.12 0.126 0.147 0.155 

S16 0.102 0.114 0.066 0.07 0.051 0.057 0.076 0.096 

S17 0.1 0.108 0.072 0.08 0.06 0.067 0.087 0.095 

S18 0.122 0.129 0.093 0.1 0.08 0.086 0.107 0.115 

S19 0.121 0.129 0.066 0.073 0.059 0.06 0.08 0.081 

S20 0.118 0.125 0.093 0.099 0.077 0.09 0.101 0.107 

S21 0.126 0.133 0.1 0.107 0.086 0.096 0.113 0.12 

S22 0.096 0.1 0.066 0.073 0.056 0.06 0.08 0.087 

 

 .  2021المصدر: باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   لعام 
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في فصل  تمثل مستويات عنصر المنغنيز (30خريطة )
 الصيف خالل الرصدة الصباحية

 

في فصل  المنغنيز( تمثل مستويات عنصر 31خريطة )
  الصيف خالل الرصدة المسائية

 

في فصل  المنغنيز( تمثل مستويات عنصر 32خريطة )
 الخريف خالل الرصدة الصباحية

 

في فصل  المنغنيز( تمثل مستويات عنصر 33) خريطة
 الخريف خالل الرصدة المسائية

 

 (19)الجدولبيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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إذ شملت ( 32غنيز يتضح من الخريطة )فالنمذجة المكانية لعنصر المنصباحاً اما في فصل الخريف       

, S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17مواقع( تمثلت بـ) 10)اربعة اقاليم(, االقليم القليل التركيز فتضمن )

S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22( تراوحت تراكيزها بين )اما 3( مايكروغرام/م0.155–0.063 ,

, S3 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11مواقع( هي ) 9االقليم ذو التركيز المتوسط  فقد تضمن )

S12( بتراكيز تراوحت بين )اما االقليم العالي التركيز فقد اشتمل على 3( مايكروغرام/م0.3 –0.163 ,

(, ثم االقليم الرابع ذو 3( مايكروغرام/م0.466–0.4ركيز يتراوح بين )(  بتS4و S2موقعين هما )

(, وعند 3مايكروغرام/م 0.49( تراوح تركيزه )S1التركيز العالي جداً فقد تضمن موقع واحد هو )

تبين انه االقليم االول ضمن الحدود  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.15مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

موح بها اما باقي االقاليم فهي اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر المنغنيز وتمثل االمتداد المكاني المس

لإلقليم المتوسط في الجزء الجنوبي والشمالي من المدينة, اما االقليم العالي التركيز فشغل معظم اجزاء وسط 

قليم القليل فقد شغل اجزاء من شرق ومركز المدينة وجزء من الشمال الغربي , اما االقليم العالي جداً واال

 المدينة.

اما بالنسبة للنمذجة المكانية لعنصر المنغنيز في فصل الخريف وللرصدة المسائية فيتضح من الخريطة       

, S14 ,S15 ,S16مواقع( هي ) 9( أنه اشتمل على )اربعة اقاليم(, االقليم قليل التركيز فشمل )33)

S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22( وتراوحت تراكيزها )اما 3( مايكروغرام/م0.14-0.069 ,

( S3 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S11 ,S12 ,S13مواقع( ) 9االقليم ذو التركيز المتوسط فشمل )

, اما االقليم العالي التركيز فتضمن )ثالثة مواقع( 3( مايكروغرام/م0.321 –0.16بتراكيز تراوحت بين )

اما االقليم الرابع ذو , 3( مايكروغرام/م0.48 –0.321تراكيز تراوحت بين )( بS2  ,S4  ,S10هي )

(,وعند مقارنتها 3مايكروغرام/م 0.508( وتراوح تركيزه )S1التركيز العالي جداً تضمن موقعاً واحداً هو )

المسموح تبين أن االقليم االول ضمن الحدود  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.15بالمعيار العالمي والبالغ )

بها اما باقي االقاليم فهي اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر المنغنيز وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم 

المتوسط في الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من المدينة , اما االقليم العالي فوقع في اغلب اجزاء وسط 

دينة , اما االقليم القليل فشغل اجزاء قليلة من المدينة , اما االقليم العالي جدا فشغل اجزاء من شرق الم

 المدينة.

كما لوحظ خالل النمذجة المكانية لفصلي الشتاء والربيع وللرصدتين الصباحية والمسائية خرائط    

( وجود تباين مكاني وزماني لتركيز اكاسيد المنغنيز في منطقة الدراسة, اذ لوحظ  من 37و36و35و34)

وجود  )ثالثة اقاليم(, اما اقليم التركيز  الرصدة الصباحية ( في فصل الشتاء34المكانية والخريطة ) النمذجة

, S5 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20موقعاً( هي ) 12القليل فشمل )

S21 ,S22( بتراكيز بلغت )( مواقع 7, اما االقليم المتوسط فشمل )3( مايكروغرام/م0.154–0.051

(. 3( مايكروغرام/م0.26–0.168( بتراكيز تراوحت )S3 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11هي )
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( بتراكيز تراوحت بين S1  ,S2 ,S4واالقليم الثالث ذو التركيز العالي والذي تضمن ثالثة مواقع )

جدول ( 3ممايكروغرام/  0.15, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.44 –0.362)

تبين أن االقليم االول ضمن الحدود المسموح بها اما االقليمين الثاني والثالث فهما اعلى من الحدود  (14)

المسموح بها لعنصر المنغنيز وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل في اجزاء قليلة من المدينة. اما االقليم 

االقليم العالي فشمل وسط المدينة, اما االقليم  المتوسط فشغل الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من المدينة, اما

 العالي جداً فشمل الجزء الشرقي من المدينة.

( لعنصر المنغنيز في فصل الشتاء للرصدة المسائية 35اما بالنسبة للنمذجة المكانية على وفق الخريطة )    

, S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16موقعاً( ) 11فتضمنت ثالثة اقاليم , االقليم االول قليل التركيز فشمل )

S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22( بتراكيز تراوحت بين )3( مايكروغرام/م0.156 –0.057 ,

, S3 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10مواقع( هي ) 9واالقليم المتوسط التركيز الذي شمل على )

S11(بتراكيز تراوحت )كيز العالي بواقع ثالثة , اما االقليم الثالث ذو التر3( مايكروغرام/م0.29-0.171

, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي 3( مايكروغرام/م0.468 –0.38( تراوحت بين )S1  ,S2 ,S4مواقع )

اما  تبين أن االقليم االول ضمن الحدود المسموح بها. (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.15والبالغ )

االقليمين الثاني والثالث فهما اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر المنغنيز وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم 

القليل مساحة بسيطة من المدينة اما المتوسط فشغل الجزء الشمالي والجزء الجنوبي , اما االقليم العالي 

ا فشغل جزءاً من شرق المدينة  وجزءاً من فشغلت اغلب اراضي وسط المدينة , اما االقليم العالي جد

 وسطها.

( , عن وجود 36فأوضحت النمذجة المكانية والخريطة )الرصدة الصباحية اما بالنسبة لفصل الربيع       

, S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19مواقع( هي ) 9اقاليم(, االقليم ذو التركيز القليل فتضمن ) 4)

S20 ,S21 ,S22 اما االقليم ذو التركيز 3( مايكروغرام/م0.147 –0.076ا )تراوحت تراكيزه ,

( بتراكيز S3 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S11 ,S12 ,S13مواقع( هي ) 8المتوسط فتضمن )

, S4اما االقليم العالي التركيز فتضمن )ثالثة مواقع( هي ), 3( مايكروغرام/م0.34–0.167تراوحت بين )

S7االقليم الرابع ذو 3( مايكروغرام/م0.544 –0.322ز تراوحت بين ), ساحة المستشفى التركي( بتراكي ,

( 0.544 –0.502( بتركيز تراوح بين )S2و S1التركيز العالي جداً فشمل موقعين هما )

تبين أن  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.15, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3مايكروغرام/م

االقليم االول ضمن الحدود المسموح بها اما باقي االقاليم فهي اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر 

المنغنيز وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل اجزاء قليلة من المدينة. بصورة غير نظامية , اما االقليم 

لمدينة. اما االقليم العالي فشغل اجزاء من وسط المتوسط فشغل الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي من ا

 المدينة. اما االمتداد المكاني لإلقليم العالي فقد شغل جزءاً صغيراً من وسط المدينة وشرقها. 
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في فصل  المنغنيزتمثل مستويات عنصر  (34خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الشتاء

 

في فصل  المنغنيز( تمثل مستويات عنصر 35خريطة )
  خالل الرصدة المسائية الشتاء

 

في فصل  المنغنيز( تمثل مستويات عنصر 36خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الربيع

 

في فصل  المنغنيز( تمثل مستويات عنصر 37) خريطة

 خالل الرصدة المسائية الربيع

 

 (19الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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( الخاصة بتوزيع تراكيز عنصر المنغنيز في فصل الربيع 37اوضحت النمذجة المكانية والخريطة )     

, S14) مواقع( وهي 9اقاليم(, االقليم االول ذو التركيز القليل فشمل ) 4وللرصدة المسائية عن وجود )

S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22( تراوحت تراكيزها بين )0.155-0.081 )

, , S3 ,S5 ,S6مواقع( هي ) 7, اما االقليم الثالث وهو االقليم المتوسط التركيز فشمل )3مايكروغرام/ م

S8 ,S11 ,S12 ,S13( بتراكيز تراوحت )واالقليم العالي التركيز 3( مايكروغرام/م0.288 -0.173 ,

, 3( مايكروغرام/م0.465–0.322( بتراكيز تراوحت بين )S4 ,S7 ,S9 ,S10مواقع( هي ) 4فشمل )

( 0.561–0.52( تراوحت تراكيزها )S1 ,S2االقليم الرابع ذو التركيز العالي جداً وتمثل بموقعين هما )

تبين أن  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.15, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3مايكروغرام/م

ول ضمن الحدود المسموح بها اما باقي االقاليم فهي اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر االقليم اال

المنغنيز وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل في اجزاء من الشمال واجزاء قليلة من جنوب المدينة. اما 

ليم العالي فتمثل في وسط االقليم المتوسط فتمثل في اجزاء واسعة من المدينة في شمالها وجنوبها, اما االق

 المدينة. اما االقليم العالي جدا فتمثل االمتداد المكاني له في مركز المدينة ممتدا لجزء صغير من شرقها. 

وخالل الرصدة المسائية  S1مما سبق يلحظ ان التراكيز العالية لعنصر المنغنيز سجلت في مرآب       

ب ازدياد تراكيز المنغنيز في هذه المرآب الى زيادة عدد لفصل الصيف كانت خالل فصل الصيف ويعود سب

السيارات في هذه المرآب وايضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية اما اقل تركيز فقد كان 

ويعود سبب ذلك انها قليلة بوسائط النقل  S16خالل فصل الشتاء وللرصدة الصباحية وتمثلت في مرآب 

 هذه المرآب او ساحات التوقف. وقلة االزدحامات في

 : (Co)عنصر الكوبلت  -5

معدن ذو أهمية كبيرة في الصناعات , يكثر في مناطق معينة من العالم ومنها اراضي الكونغو في       

الكوبلت, كما  فضالً عنافريقيا على وجه الخصوص, وهو يوجد على شكل خامات تحتوي على النحاس 

, أهم استخدامات هذا العنصر هي دخوله في صناعة  Co Ni Feوهي  يكثر بشكل خامات تسمى سمااليت

السبائك المستخدمة في طالء هياكل السيارات والطائرات والمصنوعات الحديدية, والمعدات الكهربائية , 

دخوله في صناعة الطالء الملون باللون األزرق المستخدم في  فضالً عنومعدات الصناعات النووية 

( المشع في معالجة بعض حاالت السرطان مثل سرطان 60-ف. كما يستخدم الكوبلت )السيراميك والخز

الثدي بينما يستخدم النظير غير المشع في استخدامات طبية اخرى. في الظروف الطبيعية, فإن الكوبلت يعد 

ق العالم, عنصراً غير سام لإلنسان وهو موجود بتراكيز ضئيلة للغاية في الغذاء اليومي في العديد من مناط

ماعدا حالة وجوده بتراكيز عالية جداً في الغذاء, فهو يتسبب عندها بالشلل او التهاب االمعاء واحيانا قد 

مكانياً (, ان هناك تبايناً 41و 40و 39و 38(, والخرائط )20يتضح من الجدول )و .(1)تؤدي الى الموت

لعنصر الكوبلت زمانياً من فصل الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. فقد لوحظ ان اعلى تركيز  وزمانياً 
                                                           

 .229-228, ص مصدر سابق عبد الرزاق العمر, ( مثنى 1)
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موقعاً( للمرائب  11موقعاً(, ) 22لعنصر الكوبلت خالل جميع فصول السنة وبنسب عالية جداً بواقع )

نية لهذا العنصر في من خالل النمذجة المكا نلحظموقعاً( لساحات التوقف في مدينة الحلة. ويمكن ان  11و)

( ان هناك اقليماً واحداً وهو االقليم االول ذو 38فصل الصيف وللرصدة الصباحية وكما مبين في الخريطة )

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10موقعاً( وهي ) 22التركيز العالي وشمل )

S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 ) تراوحت

 0.005. وعند مقارنته بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.098 –0.012تراكيزهم بين )

( لوحظ ان هذا االقليم اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر الكوبولت. تمثل 15( جدول )3مايكروغرام/ م

 االمتداد المكاني لكل المدينة. 

لعنصر في فصل الصيف وبحسب الرصدة المسائية وكما مبين في  ويتضح من النمذجة المكانية لتراكيز   

, S1 ,S2 ,S3 ,S4موقعاً( هي ) 22وجود اقليم واحد والمتمثل بالتركيز العالي بواقع ) (39الخريطة )

S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17, S18 ,S19 ,S20 ,

S21 ,S22( تراوحت تراكيزها بين )وعند مقارنتها بالمعيار 3( مايكروغرام/م0.123 – 0.021 ,

( لوحظ ان االقليم العالي اعلى من الحدود المسموح 15( جدول )3مايكروغرام/ م 0.005العالمي والبالغ )

اما النمذجة المكانية لفصل الخريف والرصدة االمتداد المكاني لكل المدينة.  بها لعنصر الكوبولت, وتمثل

موقعاً( وهي  15وهو االقليم االول ذو التركيز العالي وشمل ) ينان هناك اقليم (40ة )الصباحية والخريط

(S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S9 ,S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S19, S20 ,

S21 ,S22( بتراكيز تراوحت بين )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي 3( مايكروغرام/م0.03.–0.001 ,

( لوحظ ان االقليم المتوسط والعالي اعلى من الحدود 14( جدول )3مايكروغرام/ م 0.005والبالغ )

 المسموح بها وتمثل االمتداد المكاني لكل المدينة. 

اما بالنسبة للنمذجة المكانية للرصدة المسائية في فصل الخريف لتراكيز هذا العنصر فتتضح من الخريطة 

, S1 ,S2موقعاً( وهي )15) يم االول ذو التركيز العالي وشملاالقل ثالثة اقاليم حيث سجل( ان هناك 41)

S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S15,S16  بتراكيز تراوحت )

( 3مايكروغرام/ م 0.005, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/ م0.048–0.01)

 والعالي اعلى من الحدود المسموح بها وتمثل االمتداد لكل المدينة.( لوحظ ان االقليم المتوسط 14جدول )

كما لوحظ خالل النمذجة المكانية لفصلي الشتاء والربيع وللرصدتين الصباحية والمسائية خرائط 

اذ لوحظ  من  اكاسيد الكوبلت في منطقة الدراسة( وجود تباين مكاني وزماني لتركيز 45و44و43و42)

صباحية ( لتراكز عنصر الكوبلت في فصل الشتاء وللرصدة ال42على وفق الخريطة ) النمذجة المكانية

 –S1 ,S2 ,S4 ,S10 ,S11 ,S22( )0.04وهي ) لإلقليم العالي (مواقع6)ثالثة اقاليم بواقع فتضمنت 

( 14( جدول )3مايكروغرام/ م 0.005, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.016

 لوحظ ان االقليم القليل التركيز اعلى من الحدود المسموح بها, اما االمتداد المكاني فشمل كل اجزاء المدينة.  
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  .( في مدينة الحلة3( تراكيز عنصر الكوبلت في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م20جدول )

 2021لعام 

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 0.098 0.123 0.03 0.048 0.016 0.022 0.063 0.081 

S2 0.082 0.09 0.031 0.042 0.014 0.02 0.058 0.07 

S3 0.042 0.06 0.01 0.012 0.005 0.009 0.021 0.031 

S4 0.066 0.088 0.02 0.028 0.01 0.014 0.04 0.049 

S5 0.054 0.072 0.016 0.026 0.008 0.012 0.032 0.043 

S6 0.038 0.066 0.012 0.018 0.009 0.01 0.02 0.027 

S7 0.048 0.068 0.01 0.012 0.007 0.009 0.018 0.031 

S8 0.032 0.054 0.009 0.011 0.005 0.007 0.019 0.028 

S9 0.05 0.063 0.018 0.021 0.009 0.012 0.032 0.04 

S10 0.081 0.092 0.03 0.045 0.013 0.021 0.061 0.072 

S11 0.051 0.066 0.018 0.02 0.01 0.016 0.032 0.04 

S12 0.039 0.049 0.012 0.019 0.006 0.008 0.025 0.032 

S13 0.032 0.036 0.012 0.016 0.005 0.008 0.023 0.028 

S14 0.016 0.024 0.004 0.004 0.002 0.003 0.008 0.012 

S15 0.026 0.035 0.008 0.011 0.004 0.005 0.016 0.019 

S16 0.021 0.028 0.006 0.01 0.003 0.004 0.012 0.017 

S17 0.015 0.026 0.004 0.007 0.003 0.004 0.008 0.01 

S18 0.019 0.027 0.004 0.004 0.002 0.003 0.007 0.012 

S19 0.012 0.021 0.003 0.004 0.002 0.002 0.007 0.011 

S20 0.02 0.025 0.007 0.008 0.003 0.004 0.012 0.016 

S21 0.032 0.036 0.001 0.001 0.005 0.008 0.024 0.028 

S22 0.02 0.026 0.007 0.008 0.004 0.006 0.012 0.016 

 .  2021المصدر: باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   لعام 
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الكوبلت في فصل تمثل مستويات عنصر  (38خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الصيف

 

في فصل  الكوبلت( تمثل مستويات عنصر 39خريطة )
  خالل الرصدة المسائية الصيف

 

في فصل  الكوبلت( تمثل مستويات عنصر 40خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الخريف

 

في فصل  الكوبلت( تمثل مستويات عنصر 41) خريطة

 خالل الرصدة المسائية الخريف

 

 (20)الجدول بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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الكوبلت في فصل تمثل مستويات عنصر  (42خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الشتاء

 

في فصل  الكوبلت( تمثل مستويات عنصر 43خريطة )
  خالل الرصدة المسائية شتاءال

 

في فصل  الكوبلت( تمثل مستويات عنصر 44خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الربيع

 

في فصل  الكوبلت( تمثل مستويات عنصر 45) خريطة

 خالل الرصدة المسائية ربيعال

 

 (20)الجدول بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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 ثالثة اقاليم وجود الرصدة المسائية  ( في فصل الشتاء43والخريطة )يتضح من النمذجة المكانية           

, S1 ,S2 ,S4 ,S5 ,S6 ,S9 ,S10( وهي )اقعمو 9)وهو االقليم االول ذو التركيز العالي وشمل

S11 ,S22( )0.004– 0.0160.005وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ ),3( مايكروغرام/م 

ما االقليم المتوسط ( لوحظ ان االقليم القليل ضمن الحدود المسموح بها ا14( جدول )3مايكروغرام/ م

 واالقليم العالي تجاوزت الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي. وتمثل االمتداد المكاني لكل المدينة. 

ثالثة ( الى وجود 44وللرصدة الصباحية فأشارت النمذجة المكانية والخريطة ) اما بالنسبة لفصل الربيع     

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11( وهي ) موقعاً  18بواقع )  اقاليم

S12 ,S13 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20( )0.007– 0.063وعند 3( مايكروغرام/م ,

( لوحظ ان االقليم اعلى من الحدود 14( جدول )3مايكروغرام/ م 0.005مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

( 45تبين من النمذجة المكانية والخريطة )والمسموح بها واما االمتداد المكاني فيشمل كل اجزاء المدينة. 

, S1موقعاً( وهي ) 22لتراكيز عنصر الكوبلت في فصل الربيع وللرصدة المسائية وجود اقليم واحد بواقع )

S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,

S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22( بتراكيز تراوحت بين )وعند 3( مايكروغرام/م0.081 –0.01 ,

( لوحظ ان االقليم اعلى من الحدود 14( جدول )3مايكروغرام/ م 0.005مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

 فتمثل االمتداد المكاني لكل المدينة.المسموح بها ضمن المعيار العالمي , 

وخالل الرصدة  الحلة الموحديستنتج مما تقدم ان التراكيز العالية لعنصر الكوبلت سجلت في مرآب      

المسائية لفصل الصيف كانت خالل فصل الصيف ويعود سبب ازدياد تراكيز الكوبلت في هذه المرآب الى 

ضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية اما اقل تركيز زيادة عدد السيارات في هذه المرآب واي

فقد كانت خالل فصل الشتاء وللرصدة الصباحية وتمثلت في مرآب مجسر نادر ويعود سبب انها قليلة 

 .بوسائط النقل وقلة االزدحامات في هذه المرآب او ساحات التوقف

 : Znعنصر الزنك . 6

غرام( لكل طن  65, وجد الزنك في قشرة األرض بنسبة ) Znهو عنصر كيميائي يرمز له بالرمز       

( من حيث االنتشار في القشرة األرضية ويوجد في عدة خامات منه مخلوط الزنك أو 24وهو العنصر رقم )

هار ومختلف إذ ان عمليات تعدين الزنك خلفت اثاراً كبيرة على األن ZnSالسفاليريت وكبريتيد الزنك 

آالف طن( في العام خالل  10المناطق الخضراء المجاورة للمناجم وانتقال الزنك من المناجم حوالي )

م اثبتت الدراسات أن هذه االنبعاثات المعدنية تنعكس على البشرية والطبيعة معاً , ولكن يمكن أن 2005

يحتاج الجسم الزنك بكميات ضئيلة ال و ن.يؤثر سلباً على كمية األكسجين عند األسماك مثالً في نهر الراي

ملغ يومياً(, فله أهمية للجسم تتمثل في دوره في  40ملغ يومياً( ويجب اال تتعدى الكمية عن ) 15تتعدى )

الزنك هو عنصر أساسي لحياة البشر والحيوان والنبات. فهو حيوي بالنسبة , تقوية جهاز المناعة ودعمه
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نوعاً( من اإلنزيمات في الجسم  300ويؤدي دوراً حاسماً في أكثر من ) للكثير من الوظائف البيولوجية

 . (1)البشري

لعنصر الزنك,  مكانياً وزمانياً ( ان هناك تبايناً 49و 48و 47و 46( والخرائط )21يتضح من الجدول )    

زمانياً من فصل الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. فقد لوحظ ان اعلى تركيز لعنصر الزنك كان خالل 

موقعاً( لساحات  11موقعاً( للمرائب و) 11موقعاً(, ) 22جميع فصول السنة وبنسب عالية جداً بواقع )

كانية لعنصر الزنك في فصل الصيف ويمكن ان نالحظ من خالل النمذجة الم التوقف في مدينة الحلة.

االقليم  كانو لتركيز عنصر الزنك, ثالث اقاليم(, ان هناك 46وللرصدة الصباحية وكما مبين في الخريطة )

 ((S12,S13,S14,S16,S19,S20,S22)  ( تمثل بـمواقع  7) وشمل المتوسط والذي ذو التركيز 

 – 0.03وعند مقارنته بالمعيار العالمي والبالغ ) ,3( مايكروغرام/م0,86 –0,6وتراوحت تراكيزهم بين )

( لوحظ ان هذا االقليم اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر الزنك 14( جدول )3مايكروغرام/ م0.004

ويتضح من النمذجة المكانية  المكاني لعنصر الزنك كل لمدينة. ضمن المعيار العالمي وتمثل االمتداد

, وقد كان ثالث اقاليم ( وجود47المسائية وكما مبين في الخريطة ) للعنصر في فصل الصيف وللرصدة

وتراوحت  S1,S7,S12,S16,S18,S19,S22))( هي مواقع7بواقع )االقليم ذو التركيز العالي 

 – 0.03, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0,96–0.55)تراكيزها بين 

( لوحظ ان االقليم العالي اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر الزنك 15)( جدول 3مايكروغرام/ م0.004

 ضمن المعيار العالمي , وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الزنك بكل اجزاء المدينة.

( ان 48اما في فصل الخريف فاتضح من النمذجة المكانية للرصدة الصباحية وكما مبين في الخريطة )    

, S6 , ,S8  ,S15موقعاً( هي ) 8والمتمثل بالتركيز العالي بواقع ) الثة اقاليمثتراكيز العنصر وجود 

S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S21( وبتراكيز تراوحت بين  )وعند 3( مايكروغرام/م0,93 –0.55 ,

( لوحظ ان االقليمين اعلى 14( جدول )3مايكروغرام/ م0.004 – 0.03مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

 ود المسموح بها ضمن المعيار العالمي, وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الزنك بكل أجزاء المدينة.من الحد

( لتراكيز عنصر الزنك في فصل الخريف 49اما بالنسبة للنمذجة المكانية التي تمثلها الخريطة )      

( هي مواقع 6العالي بواقع )والمتمثل بالتركيز ثالثة اقاليم وللرصدة المسائية ان تراكيز العنصر وجود 

(S10 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S21( وبتراكيز تراوحت بين )مايكروغرام/م0,99 –0,6 )3 ,

( لوحظ ان االقليم 14( جدول )3مايكروغرام/ م0.004 – 0.03وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

 المكاني لعنصر الزنك بكل اجزاء المدينة.المتوسط والعالي اعلى من الحدود المسموح بها وتمثل االمتداد 

 

 

                                                           
(1) MCB. (2008). Manganese chemical background. Rhode Island: Metcalf Institute for Marine 

Environmental Reporting, University of Rhode Island. Retrieved. 
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 ( في مدينة الحلة3( تراكيز عنصر الزنك في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م21جدول )

 2021لعام  

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 0.48 0.55 0.30 0.62 0.2 0.29 0.38 0.48 

S2 0.466 0.48 0.3 0.39 0.64 0.29 0.22 0.62 

S3 0.19 0.21 0.14 0.48 0.22 0.34 0.1 0.19 

S4 0.38 0.4 0.26 0.3 0.6 0.26 0.14 0.3 

S5 0.26 0.28 0.18 0.19 0.36 0.4 0.21 0.24 

S6 0.27 0.29 0.66 0.18 0.44 0.15 0.21 0.16 

S7 0.47 0.94 0.18 0.2 0.54 0.16 0.19 0.25 

S8 0.24 0.26 0.72 0.19 0.44 0.11 0.2 0.12 

S9 0.2 0.24 0.2 0.12 0.85 0.98 0.19 0.2 

S10 0.34 0.38 0.28 0.98 0.48 0.26 0.02 0.16 

S11 0.18 0.2 0.12 0.36 0.24 0.12 0.16 0.17 

S12 0.6 0.67 0.1 0.2 0.16 0.39 0.12 0.16 

S13 0.55 0.4 0.1 0.4 0.48 0.38 0.07 0.15 

S14 0.64 0.3 0.46 0.49 0.4 0.44 0.3 0.26 

S15 0.27 0.33 0.89 0.1 0.86 0.88 0.13 0.28 

S16 0.86 0.96 0.62 0.66 0.35 0.6 0.73 0.8 

S17 0.4 0.26 0.55 0.6 0.48 0.51 0.7 0.38 

S18 0.4 0.68 0.6 0.66 0.31 0.55 0.66 0.45 

S19 0.81 0.89 0.57 0.66 0.48 0.56 0.16 0.34 

S20 0.68 0.4 0.4 0.42 0.28 0.32 0.33 0.26 

S21 0.14 0.26 0.93 0.99 0.82 0.88 0.1 0.22 

S22 0.62 0.66 0.4 0.48 0.31 0.37 0.36 0.59 

 .  2021المصدر: باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   لعام 

 

 

 

 

 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 {86}  التوزيع املكاني ملرآب الندقل يف ةمين  احلل  ............................................ ثانيالفصل ال

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزنك في فصل تمثل مستويات عنصر  (46خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الصيف

 

في فصل  الزنك( تمثل مستويات عنصر 47خريطة )
  خالل الرصدة المسائية الصيف

 

في فصل  الزنك( تمثل مستويات عنصر 48خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الخريف

 

في فصل  الزنك( تمثل مستويات عنصر 49) خريطة

 خالل الرصدة المسائية الخريف

 

 (21)الجدول بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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ثالثة ( وجود 50بينت النمذجة المكانية في فصل الشتاء وللرصدة الصباحية وكما يتضح من الخريطة )     

( S2 ,S4 ,S7  ,S9 ,S15 ,S16 ,S20( هي )اقع ًمو 6بالتركيز العالي بواقع ) ةوالمتمثل اقاليم

 – 0.03العالمي والبالغ ), وعند مقارنتها بالمعيار 3( مايكروغرام/م0.86 –0.22بتراكيز تراوحت )

( لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح  بها ضمن المعيار 14( جدول )3مايكروغرام/ م0.004

 .العالمي. وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الزنك بكل اجزاء المدينة

ثالثة وجود ل الشتاء لفص( والخاصة بالرصدة المسائية 51اما بالنسبة للنمذجة المكانية على وفق الخريطة )

( S15,S9 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19  ,S21( هي )مواقع  7والمتمثل بالتركيز العالي بواقع ) اقاليم

 – 0.03, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0,98 –0,51وبتراكيز تراوحت بين )

لحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي ( لوحظ ان االقليم تجاوز ا14( جدول )3مايكروغرام/ م0.004

 وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الزنك بكل اجزاء المدينة.

وجود  ايضا ( وللرصدة الصباحية52اما بالنسبة لفصل الربيع فقد وضحت النمذجة المكانية والخريطة )     

( 0,73 –0.66وبتراكيز تراوحت بين )( S16 ,S18( )موقعينعالي التركيز شمل )ثالثة اقاليم , االقليم ال

( 15( جدول )3مايكروغرام/ م0.004 – 0.03, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3مايكروغرام/م

لوحظ ان االقليم تجاوز الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي , وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الزنك 

 بكل اجزاء المدينة . 

( الخاصة بالرصدة المسائية لفصل الربيع وجود اقليم واحد 53لنمذجة المكانية والخريطة )وضحت ا     

( وتراوحت S1 ,S2 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S22( )مواقع ثمانعالي التركيز بواقع )

 – 0.03, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.8 –0,45تراكيزها بين )

( لوحظ ان االقليم تجاوز الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي , 14( جدول )3مايكروغرام/ م0.004

 وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الزنك بكل اجزاء المدينة.

مما تقدم يمكن مالحظة ان التراكيز العالية لعنصر الزنك سجلت في مرآب الحلة الموحد وخالل الرصدة     

ل الصيف ويعود سبب ازدياد تراكيز الزنك في هذه المرآب الى زيادة عدد السيارات في هذه المسائية لفص

المرآب وايضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية اما اقل تركيز فقد كانت خالل فصل الشتاء 

قلة االزدحامات في وللرصدة الصباحية وتمثلت في ساحة الثورة ويعود سبب ذلك انها قليلة بوسائط النقل و

 هذه المرآب او ساحات التوقف
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الزنك في فصل تمثل مستويات عنصر  (50خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الشتاء

 

في فصل  الزنك( تمثل مستويات عنصر 51خريطة )
  خالل الرصدة المسائية شتاءال

 

في فصل  الزنك( تمثل مستويات عنصر 52خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الربيع

 

في فصل  الزنك( تمثل مستويات عنصر 53) خريطة

 خالل الرصدة المسائية ربيعال

 

 (21الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 {89}  التوزيع املكاني ملرآب الندقل يف ةمين  احلل  ............................................ ثانيالفصل ال

 

                       

 :  Ni عنصر النيكل -7

ينتشر في البيئة على نطاق واسع , ويسبب مجموعة متنوعة من اآلثار الجانبية على صحة اإلنسان.       

, يؤدي االنتشار الكبير للمنتجات التي تحتوي ويتعرض اإلنسان للنيكل عن طريق الطعام أو الماء أو الهواء

الثانوية في جميع مراحل التصنيع على هذا المعدن بشكل ال مفر منه إلى تلوث البيئة بالنيكل ومنتجاته 

. وينتج من مصدرين وهما النشاط البشري والمصادر الطبيعية. من ناحية النشاط البشري (1)وإعادة التدوير

, وتحتوي بعض الخضروات )السبانخ (2)فإنه ينتج من أكاسيد , كبريتيدات , ومركبات قابلة للذوبان

ضراء والطماطم( والكاكاو والشوكوالتة والمكسرات على والهليون والجزر والبروكلي والفاصوليا الخ

. ُيضاف النيكل أيًضا بشكل ال إرادي إلى النظام الغذائي من خالل (3)كميات كبيرة من هذا المعدن السام

. تختلف (4)معالجة الطعام باستخدام معدات الفوالذ المقاوم للصدأ أو من خالل االتصال باليد عن طريق الفم

كل في الهواء بشكل كبير وقد تمت االشارة إلى أعلى القيم في المناطق الصناعية العالية, اما فيما تراكيز الني

, تعرض (5) 3( ميكروغرام/م0.77-0.07يخص المناطق الخاصة بمعالجة النيكل فإن تركيزه يكون )

, مثل تليف الرئة (6)اإلنسان لبيئات شديدة التلوث بالنيكل قد يسبب مجموعة متنوعة من التأثيرات المرضية

 . (7)وأمراض الكلى واألوعية الدموية وسرطان الجهاز التنفسي

لعنصر  مكانياً وزمانياً ( ان هناك تبايناً 57و 56و 55و 54( والخرائط )22ويتضح من الجدول )     

يكل كان النيكل زمانياً من فصل الى اخر, ومكانياً من مكان الى اخر. فقد لوحظ ان اعلى تركيز لعنصر الن

موقعاً(  11موقعاً( للمرائب و) 11موقعاً(, ) 22خالل جميع فصول السنة وبنسب عالية جداً وبواقع )

من خالل النمذجة المكانية لعنصر النيكل في فصل  نلحظلساحات التوقف في مدينة الحلة. ويمكن ان 

ركيزه , االول ذو التركيز ( ان هناك اقليمين  لت54الصيف وللرصدة الصباحية وكما مبين في الخريطة )

تراوحت  ( S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22)القليل وشمل تسعة مواقع 

, اما االقليم الثاني المتوسط التركيز والذي تضمن  3( مايكروغرام/م0.0154–0.0063تراكيزهم بين )

 ( تراوحتS1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 S16 ,S17موقعاً( ) 13)

  .3( مايكروغرام/م0.0491 –0.0085تراكيزها بين )

                                                           
(1) YOUNG R.A. Toxicity Profiles. Toxicity summary for nickel and nickel compounds. 1995. Web site: 

http://risk.lsd. ornl.gov/tox/profiles/nickel (accessed 03.03.2005). 

(2) ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA 108. Nickel. WHO, Genewa, 1991. 

(3) SZEFER P. Trace Metals in the Environment 5. Metals, Metalloids and Radionuclides in the Baltic 

Sea Ecosystem; Elsevier: London, pp 699-703, 2002 

(4) MIELKE H.W., GONZALES C.R., SMITH M.K., MIELKE P.W. Quantities and associations of lead, 

zinc, cadmium, manganese, chromium, nickel, vanadium, and copper in fresh Mississippi delta alluvium 

and New Orleans alluvial soils. Sci. Total Environ. 246, (2-3), 249, 2000. 

(5) Environment Minister’s Directive 1/12/2003.(in Polish) Web site: http://bap psp. lex. Pl /serwis/ du/ 

2003/0012.htm (accessed 12.08.2005) 20. CHANG L.W. Toxicol 

. lex. pl/ psp-http://bapEnvironment Minister’s Directive 165/1359/2002.(in Polish) Web site: (6) 

serwis/du/2002/1359. htm (accessed 12.08.2005) 

(7) FLYVHOLM M.A., NIELSEN G.D., ANDERSEN A. Nickel content of food and estimation of 

dietary intake. Z. Lebensm. Unters. Forsch. 179 (6), 427, 1984. 
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 (22جدول )

 2021( في مدينة الحلة لعام 3تراكيز عنصر النيكل في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 0.0462 0.0487 0.0386 0.0401 0.034 0.0368 0.042 0.0441 

S2 0.0441 0.046 0.0361 0.038 0.0312 0.034 0.0402 0.0425 

S3 0.0273 0.0298 0.0176 0.0203 0.013 0.0154 0.0225 0.0251 

S4 0.042 0.0428 0.0342 0.0367 0.03 0.032 0.038 0.0401 

S5 0.0242 0.0266 0.0173 0.019 0.013 0.0151 0.0201 0.0223 

S6 0.0256 0.0276 0.0161 0.0184 0.0102 0.014 0.0201 0.0231 

S7 0.0241 0.0288 0.0151 0.0174 0.0106 0.013 0.019 0.022 

S8 0.0204 0.0228 0.012 0.0141 0.0076 0.0098 0.0162 0.0181 

S9 0.019 0.021 0.011 0.0131 0.0068 0.0088 0.0152 0.0173 

S10 0.0491 0.0415 0.04 0.0421 0.033 0.038 0.044 0.0468 

S11 0.019 0.0205 0.0105 0.013 0.0082 0.0083 0.0151 0.0172 

S12 0.0154 0.0162 0.0128 0.0133 0.0113 0.0122 0.014 0.0147 

S13 0.0147 0.0153 0.012 0.0124 0.0104 0.0113 0.0134 0.0141 

S14 0.0091 0.0099 0.0058 0.0067 0.0043 0.0051 0.0075 0.0083 

S15 0.014 0.142 0.0114 0.0122 0.01 0.0106 0.0126 0.0133 

S16 0.008 0.0088 0.0057 0.0063 0.0043 0.005 0.0067 0.0074 

S17 0.0085 0.0092 0.0053 0.0061 0.0034 0.0046 0.0067 0.0077 

S18 0.008 0.0096 0.005 0.0058 0.0035 0.0043 0.0063 0.0073 

S19 0.0068 0.0076 0.004 0.0047 0.0025 0.0032 0.0054 0.006 

S20 0.0063 0.007 0.0036 0.0043 0.0022 0.0029 0.005 0.0057 

S21 0.0163 0.0138 0.0133 0.014 0.011 0.0126 0.0146 0.0156 

S22 0.0063 0.0068 0.0035 0.0043 0.0027 0.0027 0.005 0.0057 

 .  2021المصدر: باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   لعام 
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النيكل في فصل تمثل مستويات عنصر  (54خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الصيف

 

في فصل  النيكل( تمثل مستويات عنصر 55خريطة )
  خالل الرصدة المسائية الصيف

 

في فصل  النيكل( تمثل مستويات عنصر 56خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الخريف

  

في فصل  النيكل( تمثل مستويات عنصر 57) خريطة

 خالل الرصدة المسائية الخريف

 

 (22الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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لوحظ ان هذا االقليم  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.05 – 0.01وعند مقارنته بالمعيار العالمي والبالغ )

لم يتجاوز الحدود المسموح بها لعنصر النيكل ضمن المعيار العالمي وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النيكل 

في شمال وجنوب المدينة بالنسبة لإلقليم القليل التركيز , اما االقليم المتوسط فشمل معظم اجزاء وسط 

 المدينة من الغرب الى الشرق.

( ان هنالك اقليمين , 55فبينت نمذجة مكانية اتضحت في الخريطة )لفصل الصيف المسائية  اما الرصدة    

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8موقعاً( هي ) 21االقليم االول المتمثل بالتركيز القليل بواقع )

S9 ,S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 تراوحت )

, بينما شمل االقليم المتوسط التركيز موقعاً واحداً هو 3( مايكروغرام/م0.0487–0.0068) تراكيزها بين

(S15( تراوح تركيزه )0.01, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3مايكروغرام/م 0.142 – 

لوحظ ان االقليم القليل التركيز لم يتجاوز الحدود المسموح بها , اما  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.05

االقليم المتوسط فقد تجاوز الحدود المسموح بها لعنصر النيكل ضمن المعيار العالمي , وتمثل االمتداد 

ليل المكاني لعنصر النيكل في شمال المدينة واجزاء قليلة من جنوبها وجنوبها الشرقي بالنسبة لإلقليم الق

 التركيز , اما االقليم المتوسط فشمل معظم اجزاء وسط المدينة من الغرب الى الشرق .

وجود اقليمين ( 56اما النمذجة المكانية لفصل الخريف وللرصدة الصباحية فاتضح من الخريطة )      

( وتراوحت S12 , ,S18 ,S19 ,S20 ,S21موقعاً( هي ) 5االقليم األول قليل التركيز شمل )

, S1 ,S2 ,S3موقعاً( ) 17, اما االقليم الثاني فضم )3( مايكروغرام/م0.0133–0.0035راكيزها  )ت

S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S22 وتراوحت )

 – 0.01وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.0386–0.0035تراكيزها )

لوحظ ان االقليم القليل لم يتجاوز الحدود المسموح بها ضمن المعيار  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.05

العالمي, وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النيكل في اجزاء ليلة من الشمال وجزء كبير من جنوب المدينة 

 الشروقوسط المدينة من الغرب الى  بالنسبة لإلقليم القليل التركيز, اما االقليم المتوسط فشمل معظم اجزاء

 وز الحدود المسموح بها عالمياً. تجا

( انها اشتملت 57فتتضح من الخريطة )لفصل الخريف اما بالنسبة للنمذجة المكانية للرصدة المسائية      

, S12 ,S14 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19مواقعاً( هي ) 9على اقليمين هما االقليم قليل التركيز, بواقع )

S20 ,S21 ,S22( بتراكيز تراوحت )واالقليم المتوسط التركيز 3( مايكروغرام/م0.0133–0.0043 ,

( S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S13 ,S15موقعاً( هي ) 13فشمل )

 – 0.01وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م0.421–0.0122بتراكيز تراوحت )

لوحظ ان االقليم القليل لم يتجاوز الحدود المسموح بها ضمن المعيار  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.05

العالمي بينما االقليم متوسط التركيز تجاوز الحدود المسموح بها وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النيكل في 
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نسبة لإلقليم القليل التركيز , اما االقليم اجزاء قليلة من شمال المدينة وجزء اقل مساحة في جنوب المدينة بال

 المتوسط فشمل معظم اجزاء وسط المدينة من اقصى الغرب الى الشرق .

( وللرصدة الصباحية وجود اقليمين األول 58اما في فصل الشتاء فقد بينت النمذجة المكانية والخريطة )     

–0.0022( بتراكيز تراوحت )S19 ,S20 ,S21مواقع( هي ) 3ذو التركيز القليل والذي تضمن )

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5موقعاً( هي ) 19, اما االقليم المتوسط التركيز فشمل )3( مايكروغرام/م0.011

S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S22 بتراكيز )

 – 0.01العالمي والبالغ )وعند مقارنتها بالمعيار 3( مايكروغرام/م0.034 –0.0027تراوحت )

لوحظ ان االقليمين لم يتجاوزا الحدود المسموح بها ضمن المعيار  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.05

العالمي. وتمثل االمتداد المكاني للعنصر في جزء صغير في الشمال الشرقي من المدينة وجزء اكبر في 

م القليل التركيز, اما االقليم المتوسط فشمل معظم جنوب المدينة ومساحات قليلة في وسطها بالنسبة لإلقلي

 اجزاء وسط المدينة من الغرب الى الشرق. 

( التي تضمنت 59اما بالنسبة للنمذجة المكانية للرصدة المسائية لفصل الشتاء وعلى وفق الخريطة )    

راكيز تراوحت ( بتS19 ,S20 ,S21موقعاً( هي ) 3اقليمين األول ذو التركيز القليل والذي تضمن )

, S1 ,S2موقعاً( هي ) 19, اما االقليم المتوسط التركيز فشمل )3( مايكروغرام/م0.0126–0.0029)

S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,

S18 ,S22( بتراكيز تراوحت )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي 3( مايكروغرام/م0.0368–0.0043

لوحظ ان االقليمين لم يتجاوزا الحدود المسموح بها  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.05 – 0.01والبالغ )

ضمن المعيار العالمي وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النيكل في جزء صغير في الشمال الشرقي من المدينة 

لقليل التركيز , اما االقليم المتوسط وجزء اكبر في جنوب المدينة ومساحات قليلة في وسطها بالنسبة لإلقليم ا

اما بالنسبة لفصل الربيع والرصدة الصباحية  وسط المدينة من الغرب الى الشرق. فشمل معظم اجزاء 

مواقعاً(  9( وجود اقليمين هما االقليم قليل التركيز, بواقع )60فتضح من خالل النمذجة المكانية والخريطة )

–0.005( بتراكيز تراوحت )S12 ,S14 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20, S21 ,S22هي )

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5موقعاً( هي ) 13, واالقليم المتوسط التركيز فشمل )3( مايكروغرام/م0.0146

S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S13 ,S15( بتراكيز تراوحت )0.044–0.0126 )

لوحظ  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.05 – 0.01وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3مايكروغرام/م

ان االقليمين لم تتجاوزا الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي , وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النيكل 

من شمال المدينة وجزء في جنوب المدينة ومساحات قليلة في وسطها بالنسبة لإلقليم القليل التركيز , اما 

 عظم اجزاء وسط المدينة من الغرب الى الشرق . االقليم المتوسط فشمل م
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في فصل  النيكلتمثل مستويات عنصر  (58خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الشتاء

 

في فصل  النيكل( تمثل مستويات عنصر 59خريطة )
  خالل الرصدة المسائية شتاءال

 

في فصل  النيكل( تمثل مستويات عنصر 60خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الربيع

 

في فصل  النيكل( تمثل مستويات عنصر 61) خريطة

 خالل الرصدة المسائية ربيعال

 

 (22الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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( والتي اشارت الى 61المكانية متمثلة بالخريطة ) اما الرصدة المسائية لفصل الربيع فنتج عنها النمذجة     

, S7,S12 ,S14 ,S16 ,S17 ,S18مواقعاً( هي ) 10التركيز, بواقع )وجود اقليمين هما االقليم قليل 

S19 ,S20 ,S21 ,S22( بتراكيز تراوحت )اما االقليم المتوسط 3( مايكروغرام/م0.022–0.0057 ,

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S13موقعاً( هي ) 12التركيز فشمل )

S15( بتراكيز تراوحت )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ 3( مايكروغرام/م0.0468–0.0331

 – 0.03, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )(14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.05 – 0.01)

االقليم لم يتجاوز الحدود المسموح بها ضمن المعيار لوحظ ان  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.004

العالمي, وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النيكل في جزء من شمال المدينة وجزء في جنوب المدينة 

ومساحات قليلة في وسطها بالنسبة لإلقليم القليل التركيز , اما االقليم المتوسط فشمل معظم اجزاء وسط 

 لشرق وقد تجاوز الحدود المسموح بها عالمياً. المدينة من الغرب الى ا

يلحظ مما تقدم ان التراكيز العالية لعنصر النيكل سجلت في مرآب )المهندسين( خالل الرصدة المسائية     

لفصل الصيف ويعود سبب ازدياد تراكيز النيكل في هذا المرآب الى زيادة عدد السيارات في هذه المرآب 

ية ومكتظة بالحركة السكانية وإضافة الى ذلك يحيط بها شارع رئيسي يربط وايضا تقع في مناطق سكن

شمال المدينة بجنوبها وتزداد فيه حركة السيارات مما يؤدي الى تفاقم مشكلة التلوث في تلك المنطقة . اما 

ها اقل تركيز فقد كانت خالل فصل الشتاء وللرصدة الصباحية وتمثلت في ساحة الثورة ويعود سبب ذلك ان

 .قليلة بوسائط النقل وقلة االزدحامات في هذه المرآب او ساحات التوقف

 : Cu عنصر النحاس -8

االف سنة( وعرفته  8عنصر النحاس واحد من أقدم العناصر الموجودة في الطبيعة منذ اكثر من )      

العديد من الحضارات منها حضارة وادي الرافدين وشكلت منه المصوغات النحاسية المختلفة, وهو عنصر 

واألسالك ومفاتيح شائع في الطبيعة ويستخدم في العديد من الصناعات منها صناعة القطع الكهربائية 

الدورات وانابيب ومستلزمات عديدة كما ان امالحه تستخدم في صناعة المبيدات الفطرية وكذلك ضد 

م نتيجة 1785القواقع وكذلك يستخدم في عمل اصباغ السيراميك, توفرت اولى المالحظات عن سميته عام 

شروبات واالغذية التي تحتوي على تناول كميات من المخلالت المحفوظة في اوعية نحاسية , وكذلك الم

حالة( تسمم للعاملين من النوع الحاد نتيجة  30م تم تسجيل )1968تراكيز ضئيلة من النحاس اما في عام 

يتضح من الجدول و( .1)تناول الشاي المصنوع من ماء ملوث به فقط غلي الشاي في غاليات نحاسية صدئة

لعنصر النحاس , زمانياً من فصل  مكانياً وزمانياً بايناً ( ان هناك ت65و 64و 63و 62( والخرائط )23)

الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. ولوحظ ان اعلى تركيز لعنصر النحاس كان خالل جميع فصول السنة 

 موقعاً( لساحات التوقف في مدينة الحلة. 11موقعاً( للمرائب و) 11موقعاً( , ) 22وبنسب عالية جداً بواقع )

                                                           
 231-229, ص  2010, دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع , عمان , االردن,  2عبد الرزاق العمر, التلوث البيئي, ط( مثنى 1)
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وكما في فصل الصيف وللرصدة الصباحية النمذجة المكانية لعنصر النحاس من خالل  نلحظويمكن ان      

 11)وهو المتوسط التركيز فشمل  ولعنصر, االقليم األال لتركيز ينيمل( ان هناك اق62مبين في الخريطة )

( بتركيز S12 ,S13,S14, S15 ,S16 ,S17 ,S18, S19 ,S21, S20 ,S22) اً(مواقع

, S1) اً(موقع 11)ذو التركيز العالي فقد تضمن  ني. اما االقليم الثا3( مايكروغرام/م0.04 –0.0007)

S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11( تراوحت تراكيزها بين )0.33 –0.12 )

( لوحظ انه 14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.0005والبالغ ), وعند مقارنته بالمعيار العالمي 3مايكروغرام/م

تمثل االمتداد المكاني لعنصر النحاس في اقصى وكل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر النحاس 

من الغرب باتجاه الشمال  ةوالجزء االكبر من جنوبها اما االقليم المتوسط فقد شغل مساح المدينةشمال 

الى شرقها اما االقليم العالي  المدينةمن وسط  والشمال الشرقي , اما االقليم العالي فقد شغل مساحة كبيرة

 .مساحه صغيرةفي و المدينةجدا فقد تمركز في مركز 

 الخريطةلعنصر النحاس وللرصدة المسائية في فصل الصيف والمبينة في ويتضح من النمذجة المكانية     

( تراوحت S21و S15)هما ( وجود ثالث اقاليم, االول المتمثل بالتركيز القليل بواقع موقعين 63)

( مواقع 9), اما االقليم المتوسط التركيز فشمل 3( مايكروغرام/م0.0011–0.0007تراكيزها بين )

(S12 ,S13 ,S14 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S22 )0.007بين ) تراوحت تراكيزهاو-

, S1 ,S2) اً(عموق 11)فتضمن  , اما االقليم الثالث ذو التركيز العالي جداً 3( مايكروغرام/م0.0126

S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11( تراوحت تراكيزها بين )3.8–1.6 )

( لوحظ ان 14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.0005والبالغ )عيار العالمي م, وعند مقارنتها بال3مايكروغرام/م

في اقصى شمال  هتمثل االمتداد المكاني لوكل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها لعنصر النحاس , 

من الغرب باتجاه الشمال والشمال  ةوالجزء االكبر من جنوبها اما االقليم المتوسط فقد شغل مساح ةالمدين

الى شرقها اما االقليم العالي جدا فقد  ةالشرقي , اما االقليم العالي فقد شغل مساحة كبيرة من وسط المدين

 مساحه صغيرة.في و ةتمركز في مركز المدين

( 65فصل الخريف وللرصدة المسائية والخريطة رقم )جة المكانية لعنصر النحاس في النمذاما       

, S12,S13 ,S14 ,S15فاشتمل على ثالثة اقاليم, , االقليم المتوسط التركيز فتضمن تسعة مواقع )

S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20, S21 ,S22( بتراكيز تراوحت بين )0.04 –0.0001 )

, S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9اما االقليم ذو التركيز العالي فشمل ثمان مواقع ), 3مايكروغرام/م

S10( بتراكيز تراوحت )اما االقليم العالي جداً فشمل ثالث مواقع )3( مايكروغرام/م0.2–0.16 ,S11 ,

S1 وS2( تراوحت تراكيزها )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ 3( مايكروغرام/م3 -1.2 ,

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها , وتمثل  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.0005)

  .االمتداد المكاني لعنصر النحاس في اقصى شمال المدينة والجزء االكبر من جنوبها
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 (23جدول )

 2021( في مدينة الحلة لعام 3تراكيز عنصر النحاس في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 0.33 3.8 2.8 3 1.66 1.7 0.31 0.36 

S2 0.21 2.6 1.66 2.2 0.9 0.96 1.88 0.24 

S3 0.21 2.62 1.88 0.198 0.98 1.0 1.98 0.21 

S4 0.2 2.1 1.67 0.188 0.76 0.98 1.8 0.19 

S5 0.24 2.88 1.44 0.198 0.8 0.93 2.1 0.268 

S6 0.198 2.1 1.5 0.17 0.88 0.98 1.78 0.19 

S7 0.218 2.4 1.68 0.177 0.82 0.9 0.19 0.2 

S8 0.21 2.4 1.98 0.2 1.6 1.84 2.12 0.221 

S9 0.2 2.18 1.4 0.16 0.8 0.98 1.7 0.19 

S10 0.3 3.3 2.8 0.29 0.2 2.4 2.95 0.3 

S11 0.12 1.6 0.88 1.2 0.67 0.8 0.1 0.14 

S12 0.0011 0.0126 0.0093 0.001 0.055 0.056 0.103 0.12 

S13 0.007 0.0086 0.0055 0.073 0.003 0.0032 0.062 0.08 

S14 0.0007 0.0087 0.0062 0.066 0.0032 0.033 0.066 0.07 

S15 0.0066 0.0007 0.0055 0.062 0.0025 0.0032 0.006 0.063 

S16 0.008 0.0096 0.0048 0.066 0.0026 0.0031 0.007 0.089 

S17 0.0066 0.007 0.0005 0.056 0.0029 0.0032 0.059 0.063 

S18 0.0072 0.008 0.0056 0.0059 0.027 0.003 0.063 0.066 

S19 0.0007 0.008 0.0066 0.0066 0.0053 0.0061 0.007 0.073 

S20 0.0066 0.0072 0.0046 0.0053 0.026 0.0032 0.056 0.063 

S21 0.001 0.0011 0.0009 0.0001 0.0006 0.0008 0.009 0.01 

S22 0.04 0.053 0.029 0.04 0.022 0.026 0.033 0.046 

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   

 .  2021لعام 
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 النحاس في فصلتمثل مستويات عنصر  (62خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الصيف

 

في فصل  النحاس( تمثل مستويات عنصر 63خريطة )
  خالل الرصدة المسائية الصيف

 

في فصل  النحاس( تمثل مستويات عنصر 64خريطة )

  خالل الرصدة الصباحية الخريف

 

في فصل  النحاس( تمثل مستويات عنصر 65) خريطة

 خالل الرصدة المسائية الخريف

  
 (23الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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اما االقليم المتوسط فقد شغل مساحة من وسط المدينة باتجاه الشمال والشمال الشرقي , اما االقليم العالي     

فقد شغل جزءاً قليالً من وسط المدينة وشرقها , اما االقليم العالي جداً فقد تمركز في مركز المدينة وفي 

 مساحة صغيرة.

المكانية لفصلي الشتاء والربيع وللرصدتين الصباحية والمسائية خرائط  كما لوحظ خالل النمذجة    

( وجود تباين مكاني وزماني لتركيز اكاسيد النحاس في منطقة الدراسة  اذ لوحظ  من 69و68و67و66)

ثالثة اقاليم, االول ذو التركيز وجود  الرصدة الصباحية ( في فصل الشتاء66النمذجة المكانية والخريطة )

( بتراكيز تراوحت بين S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S21وسط والذي تضمن ستة مواقع )المت

, S12 ,S18مواقعاً( ) 13, اما االقليم العالي التركيز فشمل )3( مايكروغرام/م0.0032–0.0006)

S19 ,S20 ,S22  ,S2 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S9 ,S10 ,S11( بتراكيز تراوحت )0.9–0.2 )

( تراوحت تراكيزها بين S8و S1 ,S3االقليم العالي جداً فشمل ثالث مواقع ). اما 3مايكروغرام/م

لوحظ ان  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.0005(, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )0.98-1.66)

كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم المتوسط 

فشغل اجزاء من شمال المدينة وشرقها وغربها اما االقليم العالي فشغل اغلب اجزاء المدينة اما االقليم العالي 

 جدا فشمل الجزء الشرقي وجزء من وسط المدينة.

وللرصدة المسائية على وفق الخريطة في فصل الشتاء اما بالنسبة للنمذجة المكانية لعنصر النحاس     

, S13 ,S14 ,S15 ,S16( فقد تضمنت ثالثة اقاليم, االول ذو التركيز القليل بواقع سبع مواقع )67)

S17 ,S18 ,S20 ,S21( تراوحت تراكيزها بين )االقليم  , وكذلك3( مايكروغرام/م0.008 - 0.003

 -0.0061(  بتراكيز تراوحت )S12 ,S19 ,S22المتوسط التركيز والذي شمل على ثالثة مواقع )

 .3( مايكروغرام/م0.056

, اما 3( مايكروغرام/م0.9–0.8( بتراكيز تراوحت بين )S11و S7اما االقليم العالي فشمل موقعين)      

, ساحة S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 , ,S8مواقع )االقليم الرابع ذو التركيز العالي جداً فشمل تسعة 

(, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ 2.4–0.93)( تراوحت تراكيزهاS10االشقق, 

 لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها ضمن المعيار (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.0005)

اس في اقصى شمال المدينة والجزء االكبر من جنوبها وممتدا العالمي , وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النح

عبر غرب المدينة , اما االقليم المتوسط فقد شغل مساحة في وسط المدينة باتجاه الشمال والشمال الشرقي , 

اما االقليم العالي فقد شغل الجزء الشرقي من المدينة واجزاء بسيطة في وسطها , اما االقليم العالي جدا فقد 

 مركز في مركز المدينة وفي مساحة في شرقها .  ت
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النحاس في فصل تمثل مستويات عنصر  (66خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الشتاء

 

النحاس في فصل ( تمثل مستويات عنصر 67خريطة )
  خالل الرصدة المسائية شتاءال

 

في فصل النحاس ( تمثل مستويات عنصر 68خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الربيع

  

النحاس في فصل ( تمثل مستويات عنصر 69) خريطة

 خالل الرصدة المسائية ربيعال

 

 (23الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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( وجود ثالثة 68المكانية للرصدة الصباحية والخريطة ) اما بالنسبة لفصل الربيع فقد وضحت النمذجة      

, S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18اقاليم , االقليم ذو التركيز المتوسط فشمل عشرة مواقع )

S19 ,S20 ,S21 ,S22( بتراكيز تراوحت بين )ما االقليم العالي ا .3( مايكروغرام/م0.066 –0.006

( 0.31–0.1( بتراكيز تراوحت بين )S1 ,S7 ,S11 ,S12التركيز فتضمن اربعة مواقع )

, S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S8, اما االقليم ذو التركيز العالي جدا فتضمن ثمانية مواقع )3مايكروغرام/م

S9 ,S10( بتراكيز )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ  ,3( مايكروغرام/م2.95 –1.7

ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها ضمن المعيار لوحظ  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.0005)

العالمي , وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النحاس في اقصى شمال المدينة والجزء االكبر من جنوبها اما 

االقليم المتوسط فقد شغل اجزاء من جنوب المدينة وشرقها واطراف من الشمال والشمال الشرقي , اما 

في مركز  قد شغل اغلب اجزاء المدينة الشمالية والجنوبية , اما االقليم العالي جدا فقد تمركزاالقليم العالي ف

وللرصدة اوضحت النمذجة المكانية لتراكيز عنصر النحاس في فصل الربيع والمدينة باتجاه الشرق. 

, S13) شرة مواقع( وجود اقليمين االول ذو التركيز المتوسط بواقع ع69وكما مبين في الخريطة )المسائية 

S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22( تراوحت تراكيزها بين )0.01– 

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5موقعاً( هي ) 12, اما االقليم العالي التركيز فشمل )3( مايكروغرام/م0.089

S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S12( بتراكيز تراوحت بين .)3( مايكروغرام/م0.36–0.12 ,

لوحظ ان االقليمين اعلى  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.0005وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

من الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي, وتمثل االمتداد المكاني لعنصر النحاس لإلقليم المتوسط  

ه الشمال والشمال الشرقي , اما التركيز في اقصى شمال المدينة والجزء االكبر من جنوبها الغربي باتجا

 االقليم العالي فقد شغل معظم أجزائها الوسطى والجزء الشرقي من المدينة. 

ان التراكيز العالية لعنصر النحاس سجلت في مرآب الحلة الموحد  وخالل العرض السابق  يستنتج من     

ذا المرآب الى زيادة عدد السيارات الرصدة المسائية لفصل الصيف ويعود سبب ازدياد تراكيز النحاس في ه

في هذه المرآب وايضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية. اما اقل تركيز فقد كانت خالل 

فصل الخريف وللرصدة المسائية وتمثلت في مرآب مجسر نادر ويعود سبب ذلك انها قليلة بوسائط النقل 

 التوقف.وقلة االزدحامات في هذه المرآب او ساحات 

 Siعنصر السيليكون   -9

( ويصنف من أشباه الفلزات وهو رباعي التكافؤ وهو 14وعدده الذري ) Siهو عنصر كيميائي رمزه       

ثامن عنصر شائع في الكون بحسب الوفرة , ولكن من النادر وجوده نقياً في الطبيعة, وكثيراً ما يكون 

مختلطاً بالغبار والرمال في الكويكبات والكواكب بعدة صور من ثاني أكسيد السيليكون والسيليكات, تتألف 

%( من القشرة األرضية من معادن السيليكات, مما يجعل السليكون ثاني أكثر عنصر متوفر في 90لي )حوا

القشرة األرضية بعد األكسجين , استخدم معظم السليكون تجارياً دون أن ينفصل, بل أحياناً بمعالجة بعض 
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المباشر للصلصال والرمل المركبات من الطبيعة , وهذه االستخدامات تتضمن االستخدام البنائي الصناعي 

  (1)والصخور. تستخدم السيليكا في الخزف اللبن, كما تستخدم السليكات في األسمنت

لعنصر  مكانياً وزمانياً ( ان هناك تبايناً 73و 72و 71و 70( والخرائط )24يتضح من الجدول )    

ان اعلى تركيز للعنصر كان السيليكون زمانياً من فصل الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. فقد لوحظ 

موقعاً( لساحات  11موقعاً( للمرائب و) 11موقعاً, ) 22خالل جميع فصول السنة وبنسب عالية جدا بواقع )

التوقف في مدينة الحلة. ويمكن ان نالحظ من خالل النمذجة المكانية لعنصر السيليكون وفي الفترة 

( ان هناك اقليمين  لتركيزه , االول ذو التركيز 70الصباحية من فصل الصيف وكما مبين في الخريطة )

تراوحت  (S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22)القليل وشمل تسعة مواقع 

موقعاً(  13, اما االقليم الثاني المتوسط التركيز والذي تضمن )3( مايكروغرام/م2.89-1.9تراكيزهم بين )

(S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 S16 ,S17 تراوحت تراكيزها بين )

جدول ( 3مايكروغرام/ م 10, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م7.33–3.11)

لوحظ ان االقليمين لم يتجاوزا الحدود المسموح بها لعنصر السيليكون  ضمن المعيار العالمي, وتمثل  (14)

كون في شمال المدينة ومساحة كبيرة من جنوبها بالوصول الى الجانب االمتداد المكاني لعنصر السيلي

دينة باتجاه الجانب الغربي منها , اما بالنسبة لإلقليم المتوسط التركيز فشمل الجزء الكبير من وسط الم

  الشرقي منها.

المكانية للرصدة المسائية في فصل الصيف لهذا العنصر وكما يبدو في الخريطة  من النمذجة ويتضح     

, S12 ,S13 ,S14 ,S15( وجود اقليمين هما, االول المتمثل بالتركيز القليل بواقع ثمانية مواقع )71)

S18 ,S19 ,S20 ,S21( وتراوحت تراكيزها بين )اما االقليم المتوسط 3( مايكروغرام/م2.9-2 ,

, S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11  ,S12 ,S13 ,S14 ,S15)موقعاً( هي 14فشمل ) التركيز

S16 ,S17 S22وعند مقارنتها بالمعيار 3( مايكروغرام/م7.6–3.01تراوحت تراكيزها بين )( و ,

لوحظ ان االقليمين لم يتجاوزا الحدود المسموح بها  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 10العالمي والبالغ )

لعنصر السيليكون ضمن المعيار العالمي , وتمثل االمتداد المكاني لتراكيزه في شمال المدينة وبمساحة 

, همااقليمين  (72الخريطة )للرصدة الصباحية فحددت مع اما النمذجة المكانية لفصل الخريف  .كبيرة

, S9 ,S10 ,S11  ,S12 ,S13 ,S14 ,S15)اً( موقع 13)اشتمل على و االقليم القليل التركيز

S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 )( 2.8 –0.825بتراكيز تراوحت بين )

( 5.32–3اما االقليم ذو التركيز المتوسط  فقد تضمن تسعة مواقع بتراكيز تراوحت بين) 3مايكروغرام/م

  .3مايكروغرام/م

 

 
                                                           

 231-229عبد الرزاق العمر, مصدر سابق , ص ( مثنى 1)
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( في مدينة الحلة لعام 3عنصر السيليكون في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م( تراكيز 24جدول )

2021 

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 4.02 4.32 3.08 3.3 2.6 2.86 3.53 3.8 

S2 4.2 4.42 1.65 1.8 1.18 1.44 1.98 2.02 

S3 4.01 4.2 3.16 3.3 2.61 2.9 3.57 3.8 

S4 4.08 4.3 3 3.22 2.53 2.8 3.5 3.76 

S5 6.22 6.4 4.36 4.6 3.8 4.06 4.88 5.02 

S6 7.33 7.6 5.34 5.56 4.81 5.02 5.8 6.02 

S7 5.3 5.56 4.2 4.43 3.6 3.9 4.8 5.08 

S8 5.55 5.8 4.6 4.86 4.1 4.32 5.02 5.32 

S9 3.88 4 2.8 3.06 2.21 2.56 3.33 3.65 

S10 3.8 4.06 3 3.19 2.52 2.8 3.4 3.52 

S11 5.78 6.02 4.66 4.8 4.1 4.31 5.02 5.32 

S12 2.01 2.16 1.54 1.65 1.3 1.43 1.765 1.9 

S13 2.1 2.21 0.825 0.9 0.59 0.72 0.99 1.01 

S14 2.005 2.1 1.58 1.65 1.305 1.45 1.785 1.9 

S15 2.04 2.15 1.5 1.61 1.265 1.4 1.75 1.88 

S16 3.11 3.2 2.18 2.3 1.9 2.03 2.44 2.51 

S17 3.665 3.8 2.67 2.78 2.405 2.51 2.9 3.01 

S18 2.65 2.78 2.1 2.215 1.8 1.95 2.4 2.54 

S19 2.775 2.9 2.3 2.43 2.05 2.16 2.51 2.66 

S20 1.94 2 1.4 1.53 1.105 1.28 1.665 1.825 

S21 1.9 2.03 1.5 1.595 1.26 1.4 1.7 1.76 

S22 2.89 3.01 2.33 2.4 2.05 2.155 2.51 2.66 

 .  2021المصدر: باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   لعام 
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السيليكون في  تمثل مستويات عنصر (70خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية فصل الصيف

 

في  السيليكون( تمثل مستويات عنصر 71خريطة )
 خالل الرصدة المسائية الصيففصل 

 

في فصل السيليكون  ( تمثل مستويات عنصر72خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الخريف

   

في  السيليكون( تمثل مستويات عنصر 73) خريطة

  خالل الرصدة المسائية الخريففصل 

 

 (24الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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( لوحظ ان االقليمين لم 14جدول )( 3مايكروغرام/ م 10والبالغ )وعند مقارنتها بالمعيار العالمي     

االمتداد المكاني لإلقليم القليل في الجزء الجنوبي الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي, وتمثل ا تجاوزي

فشغل معظم  والشمالي من المدينة والجنوبي الغربي منها بمساحات صغيرة , اما االقليم المتوسط التركيز

 .اجزاء وسط المدينة باتجاه الجزء الشرقي والشمال الغربي والجنوبي الغربي

( التي توضح تراكيز العنصر في فصل الخريف للرصدة 73) اما بالنسبة للنمذجة المكانية والخريطة     

, S2 ,S12 ,S13 ,S14)موقعاً(  12المسائية التي اشتملت على اقليمين, االقليم القليل التركيز فتضمن )

S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 )( 2.78-0.9بتراكيز تراوحت بين) 

, S1 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6هي )اما االقليم ذو التركيز المتوسط فشمل )عشرة مواقع(  3مايكروغرام/م

S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 )( مايكروغرام/م5.56–3.06بتراكيز تراوحت )وعند مقارنتها بالمعيار 3 ,

لوحظ ان كال االقليمين لم يتجاوزا الحدود المسموح بها  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 10العالمي والبالغ )

ضمن المعيار العالمي وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل في الجزء الجنوبي والشمالي من المدينة 

والجنوبي الغربي منها بمساحات صغيرة , اما االقليم المتوسط التركيز فشغل معظم اجزاء وسط المدينة 

 الشمال الغربي والجنوبي الغربي.شرقي وباتجاه الجزء ال

( وللرصدة الصباحية وجود 74اما فيما يخص فصل الشتاء فقد بينت النمذجة المكانية والخريطة )     

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S9 ,S10 ,S12)موقعاً(  17اقليمين, االقليم ذو التركيز القليل والذي تضمن )

S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 )( 0.59بتراكيز تراوحت–

( S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S11), اما االقليم المتوسط التركيز فشمل خمسة مواقع 3( مايكروغرام/م4.1

مايكروغرام/  10, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م4.81–3.6بتراكيز تراوحت )

تمثل  مسموح  بها ضمن المعيار العالمي.جاوزا الحدود اللوحظ ان كال االقليمين لم يت (14جدول )( 3م

االمتداد المكاني لإلقليم القليل في شمال المدينة وجزء من الجنوب والجنوبي الغربي, اما االقليم المتوسط 

 فشغل اغلب اجزاء المدينة المتبقية من مساحتها.

( تضمنت 75ائية وعلى وفق الخريطة )اما بالنسبة للنمذجة المكانية لفصل الشتاء وللرصدة المس      

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S9 ,S10 ,S12 ,S13)موقعاً(  17اقليمين , فشمل االقليم القليل التركيز )

S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22) ( 2.9–0.72تراوحت تراكيزها )

 (S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S11)واالقليم المتوسط التركيز والذي شمل على خمسة مواقع  3مايكروغرام/م

مايكروغرام/  10, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م5.02–3.9بتراكيز تراوحت )

لوحظ ان االقليمين لم يتجاوزا الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي, وتمثل االمتداد  (14جدول )( 3م

زء من الجنوب والجنوبي الغربي اما االقليم المتوسط فشغل اغلب المكاني لإلقليم القليل في شمال المدينة وج

اجزاء المدينة المتبقية من مساحتها, وجاء فصل الشتاء بتقارب بين االقاليم من حيث االمتدادات على الرغم 

 من االختالف في درجات الحرارة وزيادة الرطوبة في ذلك الفصل. 
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في  السيليكونتمثل مستويات عنصر  (74خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية فصل الشتاء

 

في  السيليكون( تمثل مستويات عنصر 75خريطة )
 خالل الرصدة المسائية شتاءالفصل 

 

في فصل  السيليكون( تمثل مستويات عنصر 76خريطة )

  خالل الرصدة الصباحية الربيع

 

في فصل  السيليكون( تمثل مستويات عنصر 77) خريطة

 خالل الرصدة المسائية ربيعال

 

 (24الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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( 76المكانية للرصدة الصباحية وكما مبين في الخريطة ) اما بالنسبة لفصل الربيع فأوضحت النمذجة      

, S2 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16)موقعاً(  12وجود اقليمين هما , االقليم القليل التركيز شمل )

S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 )( مايكروغرام/م2.900–0.99بتراكيز تراوحت )اما 3 ,

, S1 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10)االقليم المتوسط التركيز فتضمن عشرة مواقع هي 

S11وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ . 3( مايكروغرام/م5.8 –3.33تراوحت تراكيزها بين )( و

بها ضمن المعيار (  لوحظ ان االقليمين لم  يتجاوزا الحدود المسموح 14( جدول )3مايكروغرام/ م 10)

العالمي , وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل اجزاء شمال المدينة واجزاء كبيرة في جنوبها الغربي 

 وجنوبها الشرقي اما االقليم المتوسط فشغل الجزء االوسط من المدينة ويمتد الى اجزاء الشرق.

( وجود اقليمين 77المكانية لفصل الربيع وللرصدة المسائية وكما مبين في الخريطة ) وضحت النمذجة   

, S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18)موقعاً(  11وتضمن ) التركيز  القليل  االقليم هما 

S19 ,S20 ,S21 S22) ( مايكروغرام/م2.66–1.01تراوحت تراكيزها )اما االقليم المتوسط 3 ,

تراوحت ( S1 ,S17 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11)عاً( موق 11فشغل )

مايكروغرام/  10, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م6.02–3.01تراكيزها بين )

لوحظ ان االقليمين لم يتجاوزا الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي , وتمثل االمتداد  (14جدول )( 3م

المكاني لإلقليم القليل في اجزاء من الشمال الشرقي واجزاء قليلة من شرق المدينة اما االقليم المتوسط فتمثل 

 في اجزاء واسعة من المدينة في شمالها وجنوبها.

ان التراكيز العالية لعنصر السيليكون سجلت في )ساحة جسر سعد( وخالل تقدم يالحظ  من خالل ما

الرصدة المسائية لفصل الصيف ويعود سبب ازدياد تراكيز السيليكون في هذا المرآب الى زيادة عدد 

السيارات في هذه المرآب وايضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية وإضافة إلى ذلك ارضية 

آب تكاد تكون غير معبدة مما يؤدي الى حركة التربة. اما اقل تركيز فقد كان خالل فصل الشتاء هذا المر

وللرصدة الصباحية وتمثلت في موقع ساحة العلوية شريفة ويعود سبب ذلك ألنه قليل بوسائط النقل وقلة 

 في هذه المرآب او ساحات التوقف. االزدحامات 

 :  Baعنصر الباريوم -10

( في الجدول الدوري. بسبب ارتفاع قابلية المعدن 56وله العدد الذري ) Baعنصر كيميائي رمزه       

مركبات الباريوم القابلة للذوبان سامة, تعمل  ديانات السمية إال للمركبات. تععلى التفاعل , ال تتوفر الب

ات العالية على الجهاز , وتؤثر الجرع(1)أيونات الباريوم في الجرعات المنخفضة كمحفز للعضالت

العصبي, مما يسبب عدم انتظام في القلب, والهزات, والضعف, والقلق, وضيق التنفس, والشلل. ال يعّد 

الباريوم مادة مسرطنة وال يتراكم بصورة حيوية. ويمكن أن تتراكم األتربة المستنشقة التي تحتوي على 

                                                           
(1) Greenwood, N. N.; & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the Elements (2nd Edn.), 

Oxford:Butterworth-Heinemann 
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يتضح من و.( 1)مسببة حالة حميدة تسمى الباريتوسمركبات الباريوم غير القابلة للذوبان في الرئتين, 

لعنصر الباريوم زمانياً من  مكانياً وزمانياً ( ان هناك تبايناً 81و 80و 79و 78( والخرائط )25الجدول )

فصل الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. فقد لوحظ ان اعلى تركيز لعنصر الباريوم كان خالل جميع 

موقعاً( لساحات التوقف في  11موقعاً( للمرائب و) 11موقعاً(, ) 22فصول السنة وبنسب عالية جداً بواقع )

كانية لعنصر الباريوم وللرصدة الصباحية في فصل الصيف مدينة الحلة . يمكن ان نالحظ من النمذجة الم

( ان هناك اربعة اقاليم لتركيز العنصر, اما االقليم االول ذو التركيز القليل 78وكما مبين في الخريطة )

وهو االقليم ذو  , اما االقليم الثاني3مايكروغرام/م 0.33( تراوح تركيزه )S22فشمل موقعاً واحداً هو )

( مواقع تراوحت S14  ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20توسط فقد تضمن ستة مواقع هي )التركيز الم

, بينما االقليم الثالث وهو العالي التركيز فشمل سبعة مواقع 3( مايكروغرام/م0.89–0.54تراكيزها بين )

(S8 ,S9 ,S11 ,S12 ,S13 ,S15 ,S21( بتركيز تراوحت بين )مايكروغرام/م1.78 –1.06 )3 .

( S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S10الرابع ذو التركيز العالي جداً وشمل ثمانية مواقع )االقليم 

 0.5., وعند مقارنته بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م3.64–2.01وتراوحت تراكيزهم بين )

اعلى من  ( لوحظ ان االقليم المتوسط والعالي, والعالي جدا سجلوا حدوداً 14( جدول )3مايكروغرام/ م

الحدود المسموح بها لتركيز العنصر ضمن المعيار العالمي بينما االقليم القليل التركيز لم يتجاوز الحدود 

المسوح بها عالميا ضمن المعيار العالمي, وتمثل االمتداد المكاني لعنصر الباريوم في اطراف المدينة 

اما االقليم العالي فشمل وسط المدينة بامتداد من الشرق الشمالية والجنوبية بالنسبة لإلقليم المتوسط التركيز , 

 الى الغرب اما االقليم ذو التركيز العالي جدا فوقع اغلبه في وسط المدينة واجزاء من الشرق.

( وجود 79ويتضح من النمذجة المكانية لفصل الصيف ورصدته المسائية الموضحة في الخريطة )      

, S14 ,S16 ,S17 ,S18ثالث ذو التركيز المتوسط  فتضمن سبعة مواقع )اربعة اقاليم. اما االقليم ال

S19 ,S20 ,S22( وتراوحت تراكيزها بين )اما االقليم العالي التركيز 3( مايكروغرام/م0.95–0.62 ,

-1.21( وتراوحت تراكيزها بين )S8 ,S9 ,S11 ,S12 ,S13 ,S15 ,S21فشمل ثمانية مواقع )

, S1 ,S2 ,S3االقليم الرابع المتمثل بالتركيز العالي جدا بواقع ثمان مواقع ), 3( مايكروغرام/م1.98

S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S10( وتراوحت تراكيزها بين )وعند مقارنتها 3( مايكروغرام/م3.88–2.22 ,

لوحظ ان كل االقاليم تجاوزت الحدود  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5بالمعيار العالمي والبالغ )

ا لعنصر الباريوم , وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم العالي جدا في مركز المدينة ووسطها باتجاه المسموح به

الشرق , اما االقليم العالي فشغل اكثر مساحة من المدينة من الجزء الشرقي والغربي وشمال المدينة. اما 

 ع في اطراف المدينة وضواحيها . االقليم المتوسط  فوقع في جنوب المدينة اما االقليم القليل التركيز فوق

 
                                                           

(1) Saeedi, M., Li, L. Y., & Salmanzadeh, M. (2012). Heavy metals and polycyclic aromatic 

hydrocarbons: pollution and ecological risk assessment in street dust of Tehran. Journal of hazardous 

materials, 227, 9-17 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 {109}  التوزيع املكاني ملرآب الندقل يف ةمين  احلل  ............................................ ثانيالفصل ال

 

                       

 

 (25جدول )

 2021( في مدينة الحلة لعام 3تراكيز عنصر الباريوم في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 3.64 3.88 2.8 3.01 2.47 2.66 3.21 3.4 

S2 3.42 3.67 2.46 2.76 1.88 2.04 2.9 3.17 

S3 2.68 2.86 1.6 1.84 1.08 1.4 2.01 2.26 

S4 3.2 3.46 2.2 2.64 1.67 1.97 2.86 3.12 

S5 2.02 2.24 1.08 1.34 1 1.02 1.64 1.86 

S6 2.46 2.68 1.86 1.96 1.24 1.64 2.02 2.44 

S7 2.01 2.22 1.05 1.32 1.02 1.12 1.56 1.76 

S8 1.64 1.98 1 1.06 1 1 1.2 1.42 

S9 1.66 1.86 1.02 1.08 1.01 1.04 1.3 1.32 

S10 3.48 3.64 2.68 2.93 2.04 2.2 3.08 3.22 

S11 1.78 2 1.06 1.12 1.01 1.04 1.22 1.32 

S12 1.21 1.29 0.93 1 0.82 0.88 1.07 1.13 

S13 1.14 1.22 0.82 0.92 0.62 0.68 0.96 1.05 

S14 0.89 0.95 0.53 0.61 0.36 0.46 0.67 0.75 

S15 1.06 1.15 0.73 0.88 0.55 0.65 0.95 1.04 

S16 0.67 0.74 0.36 0.44 0.33 0.34 0.54 0.62 

S17 0.82 0.89 0.62 0.65 0.41 0.54 0.67 0.81 

S18 0.67 0.74 0.35 0.44 0.34 0.37 0.52 0.58 

S19 0.54 0.66 0.33 0.35 0.33 0.33 0.4 0.47 

S20 0.55 0.62 0.34 0.36 0.33 0.34 0.43 0.44 

S21 1.16 1.21 0.89 0.97 0.68 0.73 1.02 1.07 

S22 0.33 0.66 0.35 0.37 0.33 0.34 0.4 0.44 

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   

 .  2021لعام 
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الباريوم في فصل  تمثل مستويات عنصر (78خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الصيف

 

في فصل  الباريوم( تمثل مستويات عنصر 79خريطة )
 خالل الرصدة المسائية الصيف

 

في فصل الباريوم  ( تمثل مستويات عنصر80خريطة )

   خالل الرصدة الصباحية الخريف

 

في فصل  الباريوم( تمثل مستويات عنصر 81) خريطة

  خالل الرصدة المسائية الخريف

 

 (25) الجدولبيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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فقد شملت  (80اما فيما يخص النمذجة المكانية لفصل الخريف وللرصدة الصباحية والخريطة رقم )    

تراوحت تراكيزها ( S16 ,S18 ,S19 ,S20 ,S22) اربعة اقاليم , االقليم القليل وشمل خمسة مواقع

, S12 ,S13اما االقليم المتوسط التركيز فقد تضمن ستة مواقع ), 3( مايكروغرام/م0.36–0.33بين )

S14 ,S15 ,S17 ,S21( تراوحت تراكيزها بين )اما االقليم العالي . 3( مايكروغرام/م0.93–00.53

( بتراكيز تراوحت بين S3 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S11التركيز فقد اشتمل على سبعة مواقع )

, S1 ,S2 , ,S4االقليم ذو التركيز العالي جدا فقد تضمن اربعة مواقع ) , اما3( مايكروغرام/م1.8 -0.6)

S10( بتراكيز تراوحت بين )0.5وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ ) ,3( مايكروغرام/م2.8 –2.2 

مي لوحظ ان االقليم القليل لم يتجاوز الحدود المسموح بها ضمن المعيار العال (14جدول )( 3مايكروغرام/ م

اما باقي االقاليم فقد تجاوزت الحدود المسموح  ضمن المعيار العالمي . وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم 

المتوسط في الجزء الجنوبي والشمالي من المدينة, اما االقليم العالي التركيز فشغل معظم اجزاء وسط 

لعالي جدا فقد شغل مركز المدينة ووسطها المدينة وجزءاً من الشمال الغربي والشمال الشرقي , اما االقليم ا

 واجزاء من غربها. 

( فاشتمل 81وكما مبين في الخريطة )الخريف فصل مكانية للرصدة المسائية من اما بالنسبة للنمذجة ال    

( S16 ,S18 ,S19 ,S20 ,S22) على اربعة اقاليم, االول ذو التركيز القليل فتضمن خمسة مواقع

, اما االقليم المتوسط فتضمن خمسة 3( مايكروغرام/م0.44–0.35)تراوحت تراكيز العنصر فيها بين 

, اما 3( مايكروغرام/م0.97–0.61( بتركيز تراوح بين )S13 ,S14 ,S15 ,S17  ,S21مواقع )

( S3 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S11  ,S12االقليم الثالث ذو التركيز العالي فشمل ثمان مواقع )

, اما االقليم االخير وهو االقليم العالي جدا وتضمن اربع 3( مايكروغرام/م1.96 –1.06بتركيز تراوح )

, وعند مقارنتها 3( مايكروغرام/م3.1–2.64( تراوحت تراكيزها )S1  ,S2  ,S4  ,S10مواقع )

لوحظ ان االقليم القليل لم يتجاوز الحدود  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5بالمعيار العالمي والبالغ )

المسموح بها عالميا , اما االقليم المتوسط واالقليم العالي واالقليم العالي جدا فقد تجاوزت الحدود المسموح 

بها ضمن المعيار العالمي , وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم المتوسط في الجزء الجنوبي والشمالي من 

يم العالي التركيز فشغل معظم اجزاء وسط المدينة وجزءاً من الشمال الغربي والشمال المدينة, اما االقل

 الشرقي , اما االقليم العالي جدا فقد شغل مركز المدينة ووسطها واجزاء من غربها.    

كما لوحظ خالل النمذجة المكانية لفصلي الشتاء والربيع وللرصدتين الصباحية والمسائية خرائط       

( وجود تباين مكاني وزماني لتركيز اكاسيد النحاس في منطقة الدراسة  اذ لوحظ  من 85و84و83و82)

فصل الشتاء فبينت النمذجة المكانية لعنصر الباريوم وللرصدة الصباحية وكما  خاللالنمذجة المكانية 

, S14مواقع )اقاليم(, االول ذو التركيز القليل والذي تضمن سبعة  4( وجود )82موضح في الخريطة )

S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S22( بتراكيز تراوحت بين )3( مايكروغرام/م0.41–0.33.  
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الباريوم في فصل تمثل مستويات عنصر  (82خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية الشتاء

 

في فصل  الباريوم( تمثل مستويات عنصر 83خريطة )
 خالل الرصدة المسائية شتاءال

 

في فصل  الباريوم( تمثل مستويات عنصر 84خريطة )

  خالل الرصدة الصباحية الربيع

 

في فصل  الباريوم( تمثل مستويات عنصر 85) خريطة

 خالل الرصدة المسائية ربيعال

 

 (25)الجدول بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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–0.55( بتراكيز تراوحت )S12 ,S13 ,S15 ,S21المتوسط فشمل اربعة مواقع )اما االقليم       

, S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7, اما االقليم العالي التركيز فشمل تسع مواقع )3( مايكروغرام/م0.82

S8 ,ساحة االشقق ,S11(بتراكيز بلغت )اما االقليم العالي جدا فشمل موقعين , 3( مايكروغرام/م1.88–1

وعند مقارنتها بالمعيار العالمي  .3( مايكروغرام/م2.47–2.4( بتركيز تراوحت بين )S10و ,S1هما )

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها وتمثل  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5والبالغ )

ما االقليم المتوسط االمتداد المكاني لإلقليم القليل في اجزاء متفرقة من شمال المدينة وجنوبها وشرقها , ا

فشغل اغلب اجزاء المدينة في شمالها وجنوبها اما االقليم العالي فوقع في وسط المدينة باتجاه الشرق 

 والغرب , اما االقليم العالي جدا فشمل اجزاء من وسط المدينة وشرقها.  

صر الباريوم وللرصدة ( التي وضحت تراكيز عن83اما بالنسبة للنمذجة المكانية على وفق الخريطة )      

, S14 ,S16) المسائية ضمن فصل الشتاء فتضمنت اربعة اقاليم , االول القليل التركيز بواقع ستة مواقع

S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S22( تراوحت بين )واالقليم المتوسط 3( مايكروغرام/م0.54 –0.33 ,

( 0.88 –0.65ت )( بتراكيز تراوحS12 ,S13 ,S15 ,S21التركيز شمل على خمسة مواقع )

, ساحة االشقق, S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8, اما االقليم العالي فشمل ثمانية مواقع )3مايكروغرام/م

S11( بتراكيز تراوحت )اما االقليم الرابع وهو االقليم العالي جدا فشمل ثالثة 3( مايكروغرام/م1.97-1 ,

, وعند مقارنتها 3( مايكروغرام/م2.66–2.2, مستشفى التركي( بتراكيز تراوحت بين )S1  ,S2مواقع )

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5بالمعيار العالمي والبالغ )

 وح بها.المسموح بها ضمن المعيار العالمي ماعدا االقليم االول القليل التركيز لم يتجاوز الحدود المسم

وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل التركيز اجزاء متفرقة من الجزء الشمالي وفي طرف الجزء      

الجنوبي الغربي , اما المتوسط التركيز فشغل الجزء الجنوبي ومناطق متفرقة شمال المدينة وشمالها الشرقي 

جاه شمالها الشرقي , اما االقليم العالي جدا , اما االقليم العالي فشغل اغلب اراضي المدينة ووسطها بات

فشغل جزءاً من شرق المدينة وجزءاً من وسطها , وتميز فصل الشتاء باالختالف عن فصل الصيف 

والربيع بشموله على اربعة اقاليم وزيادة التراكيز في االقاليم المنخفضة وذلك بسبب االختالف في درجات 

 فصل .الحرارة وزيادة الرطوبة في ذلك ال

( لتراكيز الباريوم للرصدة 84اما بالنسبة لفصل الربيع فقد وضحت النمذجة المكانية والخريطة )     

( بتراكيز S19 ,S20 ,S22الصباحية وجود اربعة اقاليم , االقليم ذو التركيز القليل شمل ثالثة مواقع )

, S13كيز فتضمن ستة مواقع ), اما االقليم المتوسط التر3( مايكروغرام/م0.43 –0.4تراوحت بين )

S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18( بتراكيز تراوحت بين )اما االقليم 3( مايكروغرام/م0.96 –0.52 ,

( بتراكيز تراوحت S3 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S11 ,S21مواقع ) سبعةذو التركيز العالي فتضمن 

, , S1 ,S2 ,S4مواقع ) اربعة, اما االقليم ذو التركيز العالي جدا فتضمن 3( مايكروغرام/م2.8 –1.02)

S10( تراوحت تراكيزها )0.5, وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )3( مايكروغرام/م3.21–2.01 
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لوحظ ان كل االقاليم اعلى من الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م

عدا االقليم القليل التركيز لم يتجاوز الحدود المسموح بها , وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل اجزاء ما

قليلة من المدينة متوزعة بصورة غير نظامية , اما االقليم المتوسط فشغل الجزء الشمالي الشرقي والجزء 

غل اجزاء من اغلب وسط المدينة بتجاه الشرق الجنوبي والجنوبي الغربي من المدينة , اما االقليم العالي فش

 والغرب والشمال, اما االمتداد المكاني لإلقليم العالي جداً فقد شغل جزءاً صغيراً من وسط المدينة  وشرقها.

( التي كشفت عن تراكيز عنصر الباريوم للرصدة المسائية 85وضحت النمذجة المكانية والخريطة )      

, S19اربعة اقاليم وهي , االقليم االول ذو التركيز القليل وتمثل بثالثة مواقع )  في فصل الربيع عن وجود

S20 ,S22( تراوحت تراكيزها بين )واالقليم المتوسط التركيز فشمل  3( مايكروغرام/م0.47 –0.44

, اما 3( مايكروغرام/م0.81–0.58( بتراكيز تراوحت بين )S14  ,S16 ,S17 ,S18اربعة مواقع )

 S5  ,S7 ,S8 ,S9  ,S11  ,S12  ,S13الثالث وهو االقليم عالي التركيز فشمل تسعة مواقع ) االقليم

 ,S15 ,S21( بتراكيز تراوحت بين )اما االقليم ذو التركيز العالي جداً 3( مايكروغرام/م1.86–1.04 ,

. 3م( مايكروغرام/3.4 -2.2( تراوحت تراكيزها )S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S6, S10فشمل ستة مواقع )

لوحظ ان كل االقاليم اعلى من  (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.5وعند مقارنتها بالمعيار العالمي والبالغ )

الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي ماعدا االقليم القليل التركيز فلم يتجاوز الحدود المسموح بها , 

مال الشرقي وجزء قليل من اطراف جنوب شرق وتمثل  االمتداد المكاني لإلقليم القليل في اجزاء من الش

المدينة, اما االقليم المتوسط فتمثل في اجزاء واسعة من المدينة في جنوبها واجزاء قليلة من شمالها وشمالها 

الشرقي , اما االقليم العالي فشغل اجزاء من اغلب وسط المدينة بتجاه الشرق والغرب والشمال اما االقليم 

 االمتداد المكاني له في مركز المدينة ممتدا لجزء صغير من شرقها. العالي جدا فتمثل 

تقدم ان التراكيز العالية لعنصر الباريوم سجلت في مرآب الحلة الموحد وخالل الرصدة  يالحظ مما     

المسائية لفصل الصيف ويعود سبب ازدياد تراكيز الباريوم في هذا المرآب الى زيادة عدد السيارات في هذه 

مرآب وايضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية. اما اقل تركيز فقد كانت خالل فصل الشتاء ال

ساحة , ساحة الثورة , ساحة تقاطع الثورة , ساحة العسكري وللرصدة الصباحية وتمثلت في اربع مرائب )

المرآب الى قلة وسائط النقل التي ( ويعود سبب التراكيز القليلة لهذا العنصر في هذه المستشفى الجمهوري

 حامات فيها وبالتالي قلة التلوث.تقف فيها مما يؤدي الى قلة االزد

 :  Se عنصر السيلينيوم -11

عنصًرا ساًما محتمالً للنظم يعد على الرغم من أهميته و اسي ضروري لجميع الكائنات الحيةعنصر أس   

, لينيوم بشكل طبيعي في قشرة األرضد السيجيوو األحيائي.البيئية الطبيعية بسبب قدرته على التراكم 

في الغالف ولكن النسبة االكبر النبعاثاته في صخور الكربونات والتربة البركانية والرسوبية ,  والسيما

 . (1)مثل العمليات المتعلقة بالتعدين %( 40)تكون صناعية والبالغة الجوي والبيئات المائية 

                                                           
 231-229عبد الرزاق العمر, مصدر سابق , ص ( مثنى 1)
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لتراكيز  مكانياً وزمانياً ( ان هناك تبايناً 89و 88و 87و 86( والخرائط )27)يتضح من الجدول      

عنصر السيلينيوم زمانياً من فصل الى اخر ومكانياً من مكان الى اخر. فقد لوحظ ان اعلى تركيز لعنصر 

موقعاً(  11موقعاً( للمرائب و) 11موقعاً(, ) 22السيلينيوم كان خالل فصل الصيف والخريف بواقع )

لساحات التوقف في مدينة الحلة. ويمكن ان نالحظ من خالل النمذجة المكانية لعنصر السيلينيوم في فصل 

اقاليم( لتركيزه, االقليم االول قليل التركيز وشمل  3( ان هناك )86الصيف صباحاً وكما مبين في الخريطة )

, 3( مايكروغرام/م0.0125-0.0104( بتراكيز تراوحت )S18 ,S19 ,S20 ,S22مواقع( هي ) 4)

-0.0125( بتراكيز تراوحت )S12 ,S13 ,S21)مواقع( هي  3(واقليم متوسط التركيز وشمل 

, S1, S2)هي  موقعاً( 11. بينما االقليم الثالث وهو العالي التركيز فشمل  )3مايكروغرام/م (0.0221

S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11( بتراكيز تراوحت )0.0664-0.0135) 

. ومن خالل النتائج لوحظ ان االقليمين االول والثاني لم تتجاوز الحدود المسموح بها ضمن 3مايكروغرام/م

بينما االقليم الثالث تجاوز الحدود المسموح  (14جدول )( 3مايكروغرام/م 0.01المعيار العالمي والبالغ )

بها, وتمثل االمتداد المكاني للعنصر في اجزاء متفرقة غير نظامية من المدينة بالنسبة لإلقليم قليل التركيز , 

اما االقليم المتوسط التركيز فشمل معظم االجزاء الجنوبية من المدينة وجزء من شمالها الشرقي , اما االقليم 

 فوقع اغلبه في وسط المدينة باتجاه الشمال الغربي منها. العالي 

بالرصدة المسائية التي كشفت بفصل الصيف ( الخاصة 87ويتضح من النمذجة المكانية والخريطة )       

 0.011( بتركيز بلغ )S20اقاليم(, االقليم االول المتمثل بالتركيز القليل بواقع اقليم واحد ) 3عن وجود )

( تراوحت تراكيزهما S11و S4(, اما االقليم المتوسط التركيز فشمل موقعين هما )3ممايكروغرام/

, S1 ,S2موقعاً( ) 19, اما االقليم الثالث ذو التركيز العالي فتضمن )3( مايكروغرام/م0.062و0.062)بـ

S3 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,

S21 ,S22فقد لوحظ ان كل االقليم 3( مايكروغرام/م0.0688-0.0121تراكيزها بين ) ( تراوحت ,

. تمثل (14جدول )( 3مايكروغرام/م 0.01تجاوزت الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي والبالغ )

االمتداد المكاني لإلقليم القليل التركيز على اجزاء قليلة من المدينة متفرقة غير نظامية , اما االقليم المتوسط 

فشغل معظم اجزاء المدينة الجنوبية وجزءاً قليالً من شمالها الشرقي, اما االقليم العالي فقد شغل جزءاً كبيراً 

 قي والشمال الغربي.من وسط المدينة ممتداً الى الشمال الشر

( اوضحت وجود ثالثة اقاليم , االقليم االول 88اما في فصل الخريف صباحاً فالنمذجة المكانية والخريطة )

(, اما االقليم 3مايكروغرام/م 0.007( وكان تركيزه )S20القليل التركيز فقد تضمن موقعاً واحداً هو )

االقليم ذو  (, اما3مايكروغرام/م 0.028ردية( بتركيز بلغ )متوسط التركيز فقد اشتمل على موقعاً واحداً )الو

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9 ,S10 ,S12موقعاً( ) 20التركيز العالي فقد تضمن )

S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S19 ,S21 ,S22( بتراكيز تراوحت بين )0.0088–

 التركيز لم يتجاوز الحدود المسموح بها عالميا والبالغ . لوحظ ان االقليم القليل 3( مايكروغرام/م0.0581
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( في مدينة الحلة لعام 3( تراكيز عنصر السيلينيوم في مرائب وساحات التوقف )مايكروغرام/م26جدول )

2021 

الرمز 

 العينة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف

 مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً  مساءاً  صباحاً 

S1 0.0664 0.0688 0.0581 0.0601 0.0506 0.0542 0.0622 0.064 

S2 0.0621 0.0642 0.0542 0.056 0.0378 0.04 0.0585 0.0604 

S3 0.0406 0.0432 0.0306 0.033 0.0224 0.0264 0.0354 0.0389 

S4 0.059 0.062 0.0488 0.0512 0.0412 0.0442 0.0543 0.0574 

S5 0.0418 0.0432 0.0338 0.036 0.0286 0.0302 0.0381 0.04 

S6 0.0446 0.0463 0.0365 0.0388 0.031 0.0336 0.0404 0.0426 

S7 0.0376 0.0398 0.0284 0.03 0.0204 0.0228 0.032 0.0345 

S8 0.0346 0.0364 0.0264 0.0288 0.02 0.0225 0.0302 0.0322 

S9 0.0312 0.0332 0.0212 0.0234 0.0166 0.0198 0.0266 0.029 

S10 0.0604 0.0622 0.0508 0.0536 0.0442 0.048 0.0556 0.058 

S11 0.0376 0.04 0.028 0.0301 0.0208 0.0272 0.0322 0.0356 

S12 0.0221 0.0229 0.0193 0.02 0.0168 0.018 0.0207 0.0213 

S13 0.0207 0.0214 0.018 0.0186 0.0126 0.0133 0.0195 0.0201 

S14 0.0135 0.0144 0.0102 0.011 0.0074 0.0088 0.0118 0.0129 

S15 0.0196 0.0206 0.0162 0.017 0.0137 0.0147 0.0181 0.0191 

S16 0.0139 0.0144 0.0112 0.012 0.0095 0.01 0.0127 0.0133 

S17 0.0148 0.0154 0.0121 0.0129 0.0103 0.0112 0.0134 0.0142 

S18 0.0125 0.0132 0.0094 0.01 0.0068 0.0076 0.0106 0.0115 

S19 0.0115 0.0121 0.0088 0.0096 0.0066 0.0075 0.01 0.0107 

S20 0.0104 0.011 0.007 0.0078 0.0055 0.0066 0.0088 0.0096 

S21 0.0201 0.0207 0.0169 0.0178 0.0147 0.016 0.0185 0.193 

S22 0.0125 0.0133 0.0093 0.01 0.0069 0.009 0.0107 0.0118 

 .2021المصدر: باالعتماد على نتائج التحليل المختبري   وزارة العلوم والتكنولوجيا   مختبر شعبة التربة والمياه   لعام 
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في  السيلينيوم تمثل مستويات عنصر (86خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية فصل الصيف

 

في  السيلينيوم( تمثل مستويات عنصر 87خريطة )
 خالل الرصدة المسائية الصيففصل 

 

في فصل  السيلينيوم ( تمثل مستويات عنصر88خريطة )

   خالل الرصدة الصباحية الخريف

 

في  السيلينيوم( تمثل مستويات عنصر 89) خريطة

  خالل الرصدة المسائية الخريففصل 

 

 (26الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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.اما االقليمين المتوسط والعالي فقد تجاوزا الحدود المسموح بها عالميا (14جدول )( 3مايكروغرام/م 0.01)

ضمن المعيار العالمي, تمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل في اجزاء قليلة جدا ومتفرقة من المدينة في 

الشمالية , اما االقليم المتوسط فوقع في الجزء الغربي للمدينة وبمساحة قليلة , اما االقليم غربها واطرافها 

 . العالي فشغل اغلب اجزاء المدينة

( التي كشفت عن تراكيز العنصر في فصل الخريف وفي 89اما بالنسبة للنمذجة المكانية والخريطة )      

و S14 ,S18الول ذو التركيز القليل فقد تضمن ثالثة مواقع )وقت المساء فشملت ثالثة اقاليم , االقليم ا

S22( تراوحت تراكيزها )اما المتوسط التركيز فتضمن سبعة اقاليم 3( مايكروغرام/م0.011-0.01 ,

(S2 ,S3 ,S5 ,S7 ,S12 ,S15 ,S16( بتراكيز )مايكروغرام/م0.056–0.012 )اما االقليم 3 ,

, S1 ,S4 ,S6 ,S8 ,S9 ,S10 ,S11 ,S13 ,S17موقعاً( ) 12االخير ذو التركيز العالي فشمل )

S19 ,S20 ,S21( بتراكيز تراوحت )ولوحظ ان االقليم القليل لم 3( مايكروغرام/م0.0601–0.0078 ,

يتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً, اما االقليمين المتوسط والعالي فتجاوزا الحدود المسموح بها عالمياً 

, تمثل االمتداد المكاني لإلقليم القليل في (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.01ي والبالغ )ضمن المعيار العالم

اجزاء قليلة جدا ومتفرقة من المدينة في غربها واطرافها الشمالية , اما االقليم المتوسط فوقع في الجزء 

   الغربي للمدينة وبمساحة قليلة , اما االقليم العالي فشغل اغلب اجزاء المدينة. 

( التي وضعت على اساس الرصدة 90اما في فصل الشتاء فقد بينت النمذجة المكانية والخريطة )     

, S12اقاليم, االول ذو التركيز القليل وشمل موقعين ) 3الصباحية لتراكيز عنصر السيلينيوم عن وجود 

S18( بتراكيز بلغت )لذي تضمن موقعين ( واالقليم الثاني ذو التركيز المتوسط وا0.0168-0.0068

(S6 وS8( بتراكيز تراوحت بين )مايكروغرام/م0.031–0.02 )اما االقليم ذو التركيز العالي فشمل 3 ,

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S7 ,S9 ,S10 ,S11 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16موقعاً( ) 18)

S17 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22( بتراكيز تراوحت )ومن خالل 3( مايكروغرام/م0.0506–0.0055 ,

لوحظ ان االقليمين المتوسط والعالي تجاوزا  ,(14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.01الحد العالمي والبالغ )

الحدود المسموح بها عالمياً ضمن المعيار العالمي, وتمثل االمتداد المكاني لإلقليم المتوسط فشغل اغلب 

 باتجاه الشرق.اجزاء المدينة اما االقليم العالي فوقع في الجزء الوسط 

( لتراكيز عنصر السلينيوم في فصل الشتاء مساءاً فقد تضمنت 91اما بالنسبة للنمذجة المكانية والخريطة )

 0.01( وكان تركيزه )S16ثالثة اقاليم هي , االقليم القليل التركيز غطى موقعاً واحداً هو )

 0.04( بتركيز بلغ )S2ا واحدا هو )(, واالقليم المتوسط التركيز والذي شمل على موقع3مايكروغرام/م

, S1 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6 ,S7 ,S8 ,S9موقعاً( ) 20, اما االقليم العالي فاشتمل على )3مايكروغرام/م

S10 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S17 ,S18 ,S19 ,S20 ,S21 ,S22 تراوحت )

, ولوحظ من المقارنة مع المعيار العالمي والبالغ 3( مايكروغرام/م0.0542–0.009تراكيزها )

  .,ان االقليم القليل لم يتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً (14جدول )( 3مايكروغرام/ م0.01)
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في  السيلينيومتمثل مستويات عنصر  (90خريطة )
 خالل الرصدة الصباحية فصل الشتاء

 

في  السيلينيوم( تمثل مستويات عنصر 91خريطة )
 خالل الرصدة المسائية شتاءالفصل 

 

في فصل  السيلينيوم( تمثل مستويات عنصر 92خريطة )

 خالل الرصدة الصباحية الربيع

   

في فصل  السيلينيوم( تمثل مستويات عنصر 93) خريطة

 خالل الرصدة المسائية ربيعال

 

 (26الجدول )بيانات الباحث باالعتماد على المصدر: 
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وتمثل االمتداد  اما االقليمين المتوسط والعالي فقد تجاوزا الحدود المسموح ضمن المعيار العالمي,     

المكاني لإلقليم القليل في اجزاء قليلة ومتفرقة من المدينة اما المتوسط فشغل مساحة كبيرة من الجزء 

حة اصغر من اطرافها الشمالية , اما العالي فكان في وسط المدينة ممتدا باتجاه الجنوبي من المدينة ومسا

         الشمال الغربي والشرقي منها.  

( لرصد تراكيز عنصر السلينيوم 92اما بالنسبة لفصل الربيع فقد اوضحت النمذجة المكانية والخريطة )     

( بتركيز بلغ S19التركيز القليل فشمل موقعاً واحداً ) في وقت الصباح عن وجود ثالثة اقاليم , االقليم ذو

 0.032( بتركيز بلغ )S7, اما االقليم المتوسط التركيز فتضمن موقعاً واحداً هو )3مايكروغرام/م 0.01)

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5 ,S6مواقعاً( ) 20, اما االقليم ذو التركيز العالي فتضمن )3مايكروغرام/م

S8 ,S9 ,S10 ,S11  ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16 ,S17 ,S18 ,S20 ,S21 ,S22  )

, إذ لوحظ ان االقليم القليل لم يتجاوز الحدود 3( مايكروغرام/م0.0622–0.0088بتراكيز تراوحت بين )

المسموح بها عالمياً اما االقليمين المتوسط والعالي فقد تجاوزا الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي 

, وتمثل االمتداد المكاني (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.01ة مع المعيار العالمي والبالغ )بحسب المقارن

لإلقليم القليل التركيز في اجزاء صغيرة غير منتظمة التوزيع, اما االقليم المتوسط التركيز فشغل الجزء 

زءاً اكبر في شمال وب وجاالكبر من المدينة فغطى معظمها اما االقليم العالي فشغل جزءاً صغيراً في الجن

 شرق المدينة. 

( لرصد تراكيز عنصر السلينيوم في وقت المساء من فصل 93كشفت النمذجة المكانية والخريطة )      

اقاليم( لتركيز العنصر, االقليم االول ذو التركيز القليل وتمثل في موقع واحد هو  3الربيع عن وجود )

(S20( بتركيز بلغ )اما االقليم الثاني ذو التركيز المتوسط وتمثل بثالث مواقع 3م/ممايكروغرا 0.0096 ,)

(S5 ,S9 ,S10( تراوحت تراكيزها بين )مايكروغرام/م0.058–0.29 )واالقليم العالي التركيز 3 ,

, S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S6 ,S7 ,S8 ,S11 ,S12 ,S13 ,S14 ,S15 ,S16مواقعاً( )18فشمل )

S17 ,S18 ,S19 ,S21 ,S22 )( مايكروغرام/م0.064–0.0107بتراكيز تراوحت بين )ولوحظ 3 ,

ان االقليمين المتوسط والعالي تجاوزا الحدود المسموح بها ضمن المعيار العالمي كما يتضح عند المقارنة 

,ويتمثل االمتداد المكاني لتراكيز عنصر (14جدول )( 3مايكروغرام/ م 0.01مع المعيار العالمي والبالغ )

م بأجزاء واسعة من المدينة في شمالها ووسطها لإلقليم عالي التركيز بينما تمثل االقليم المتوسط السلينيو

التركيز في المناطق الجنوبية بشكل واسع والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية  اما االقليم القليل التركيز 

 فتمثل بمناطق متفرقة غير نظامية من المدينة .

تقدم يستنتج ان التراكيز العالية لعنصر السيلينيوم سجلت في مرآب الحلة الموحد وخالل الرصدة  مما      

المسائية لفصل الصيف ويعود سبب ازدياد تراكيز النحاس في هذا المرآب الى زيادة عدد السيارات في هذا 

قد كانت خالل فصل المرآب وايضا تقع في مناطق تجارية ومكتظة بالحركة السكانية. اما اقل تركيز ف

الخريف  وللرصدة الصباحية  وتمثلت في ساحة الثورة ويعود سبب ان تلك التراكيز قليلة لقلة وسائط النقل 

 الي تقف فيها وبالتالي قلة االزدحامات.
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 ثانياً: العالقة االحصائية الفصلية لتأثير درجة حرارة الهواء على تراكيز العناصر في منطقة الدراسة

يتبين من العالقات االحصائية ان هناك تبايناً زمانياً واضحاً في العالقة االحصائية التي تظهر تباين       

تأثير درجة حرارة الهواء على تراكيز العناصر في منطقة الدراسة. وتوضح المحاكاة االحصائية خالل 

 22)قة طردية( من اصل )عال 16( ان هناك )28و 27فصل الصيف للرصدة الصباحية كما في جدولين )

( ومعامل انحدار (0.34بمعامل ارتباط  (Pb)عنصر الرصاص وقد سجلت اقوى عالقة طردية مع 

)عنصر (, وهي عالقة طردية ضعيفة بينما اضعف عالقة طردية سجلت مع (11.4( وتفسير 0.02)

ذات تأثير ضعيف جداً  (, وهي عالقة (0.2( وتفسير0.003( وانحدار ) (0.05بمعامل ارتباط (Niالنيكل 

وهذا يدل انه كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زاد تركيز العنصر, بينما في الفصل نفسه وللرصدة 

 بمعامل ارتباط (Cd)عنصر الكادميوم الصباحية نفسها سجلت ستة عالقات عكسية اعالها كان مع 

( وهي عالقة ضعيفة جدا اما اقل عالقة عكسية فكانت مع 4.8( وتفسير)0.006( وانحدار )(0.22

( وهي عالقة ذات تأثير 0.0( وتفسير )0.9-( ومعامل انحدار )0.02-بتركيز) (CO)عنصر الكوبلت 

 .رجة الحرارة قل تركيز ذلك العنصراي كلما زادت د ضعيف جدا

شر عالقة طردية من اصل اثنتين اما بالنسبة للرصدة المسائية خالل فصل الصيف فقد سجلت تسعة ع     

( 0.02وانحدار )  (0.76)( بمعامل ارتباطMn)عنصر المنغنيز وعشرين عالقة وكانت اقوى عالقة مع 

)عنصر النيكل ( وهي عالقة ذات تأثير قوي جداً, بينما اضعف عالقة طردية كانت مع (57.35وتفسير 

Ni) ( 0.001( ومعامل انحدار )0.17بمعامل ارتباط) ( وهي ذات تأثير ضعيف جداً, اما 2.9سير )وتف

بالنسبة للعالقات العكسية فقد سجلت الرصدة الصيفية المسائية ثالث عالقات عكسية , وكانت اقوى عالقة 

( وهي ذات  (16.3( وتفسير0.001( ومعامل انحدار )0.40-)بلغت  (Cu)عنصر النحاس عكسية مع 

( (0.19بمعامل ارتباط  (Si)عنصر السيليكون جلت مع تأثير ضعيف , اما اضعف عالقة عكسية فقد س

 ( وهي ذات تأثير ضعيف.3.7( وتفسير )0.001وانحدار )

من خالل ما تقدم لوحظ ان المحاكاة االحصائية للعالقة بين درجات الحرارة مع تركيز العناصر هي       

عالقة واضحة وتعد درجات الحرارة المحور الرئيسي المؤثر بتلك العملية من خالل تركز وتشتت الملوثات 

ى طبقة الهواء بالتماس إذ يكتسب الهواء الحرارة عن طريق التوصيل الحراري من السطوح الصلبة ال

المباشر والتي تعمل على نقل الملوثات شاقوليا وتكون تلك العملية في النهار اكثر منها في الليل او عند 

انخفاض درجات الحرارة وبهذا تظهر واضحة تلك العالقة في الرصدة المسائية اكثر منها في الرصدة 

 الصباحية.
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 الحرارة وتركيز العناصر في المرائب في فصل الصيف عالقة االرتباط بين درجة (27جدول )

 فصل الصيف مساءا صباحا فصل الصيف

التفسير االنحدار االرتباط العنصر

% 

 نوع العالقة التفسير% االنحدار االرتباط العنصر نوع العالقة

Pb 0.34 0.006 0.04 طردية ضعيفة pb 0.24 0.06 5.85 طردية ضعيفة 

Cd -0.22 0.003 0.24 عكسية ضعيفة cd 0.59 0.02 35.35 طردية متوسطة 

Mn 0.18 0.01 4.20 طردية ضعيفة Mn 0.76 0.02 57.35 طردية قوية 

Ni 0.05 0.05 0.71 طردية ضعيفة Ni 0.70 0.002 49.17 طردية قوية 

Co -0.02 0.05 0.23 عكسية ضعيفة Co 0.50 0.002 24.54 طردية متوسطة 

Cu -0.21 0.003 1.83 عكسية ضعيفة Cu 0.43 0.07 18.86 طردية ضعيفة 

Zn 0.16 0.1 3.48 طردية ضعيفة Zn 0.74 0.2 55.11 طردية قوية 

Si 0.08 0.05 0.01 طردية ضعيفة Si -0.22 0.07 4.95 عكسية ضعيفة 

Fe 0.19 0.2 5.91 طردية ضعيفة Fe 0.54 0.2 28.71 طردية متوسطة 

Ba 0.19 0.07 3.00 طردية ضعيفة Ba 0.65 0.1 41.86 طردية متوسطة 

Se 0.19 0.2 5.91 طردية ضعيفة Se 0.43 0.07 18.86 طردية ضعيفة 

 (. 2( و)1والملحقين ) SPSSالمصدر : باالعتماد على نتائج التحليل المختبر وبرنامج 

 

 عالقة االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في ساحات التوقف. (28جدول )

 فصل الصيف مساءا صباحا فصل الصيف

التفسير االنحدار االرتباط العنصر

% 

التفسير االنحدار االرتباط العنصر نوع العالقة

% 

 نوع العالقة

Pb 0.34 0.02 11.4 طردية ضعيفة Pb 0.37 0-02 13.5 طردية ضعيفة 

Cd -0.22 0.006 4.8 عكسية ضعيفة Cd 0.38 0-007 14.6 طردية ضعيفة 

Mn 0.18 0.001 3.2 طردية ضعيفة Mn 0.72 0.006 51.7 طردية قوية 

Ni 0.05 0.003 0.2 طردية ضعيفة Ni 0.17 0-001 2.9 طردية ضعيفة 

Co -0.02 -0.9 0.0 عكسية ضعيفة Co 0.48 0-001 22.8 طردية ضعيفة 

Cu -0.21 0.001 4.5 عكسية ضعيفة Cu -0.40 -0.001 16.3 عكسية ضعيفة 

Zn 0.16 0.02 2.7 طردية ضعيفة Zn 0.72 0.06 52.0 طردية قوية 

Si 0.08 0.02 0.6 طردية ضعيفة Si -0.19 0.02 3.7 عكسية ضعيفة 

Fe 0.19 0.1 3.7 طردية ضعيفة Fe 0.53 0.2 28.4 طردية متوسطة 

Ba 0.19 0.02 3.7 طردية ضعيفة Ba 0.64 0.04 40.7 طردية متوسطة 

Se 0.16 0.02 2.7 طردية ضعيفة Se 0.48 0.06 2.9 طردية ضعيفة 

 (.10( و)9والملحقين ) SPSSالمصدر : الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبر وبرنامج 
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( للرصدة الصباحية ان 30و 29وتوضح المحاكاة االحصائية خالل فصل الخريف كما في الجدولين )       

)عنصر الرصاص ( وقد سجلت اقوى عالقة طردية مع 22هناك اثنتي عشرة عالقة طردية من اصل )

Pb)  ي عالقة طردية ذات تأثير قوي جدا( وه(96.7( وتفسير 3.08انحدار )( و(0.98بمعامل ارتباط ,

( 0.7انحدار )( و (0.09بمعامل ارتباط (Ba)عنصر الباريوم بينما اضعف عالقة طردية سجلت مع 

درجة الحرارة زاد تركيز جدا وهذا يدل انه كلما ارتفعت ( وهي عالقة ذات تأثير ضعيف (0.9وتفسير 

-) بمعامل ارتباط ( Si)عنصر السيليكون اعالها كان مع سجلت عشراً عكسية العالقات البينما  العناصر,

( وهي عالقة ضعيفة جدا , اما اقل عالقة عكسية فكانت مع (18.55( وتفسير0.3ومعامل انحدار )(0.43

(, وهي عالقة ذات 0.20( وتفسير)0.001( ومعامل انحدار )(0.04-بتركيز  (Cd)عنصر الكادميوم 

تأثير ضعيف جدا اي كلما زادت درجة الحرارة قل تركيز ذلك العنصر , اما بالنسبة للرصدة المسائية  

( عالقة وكانت اقوى عالقة (22خالل فصل الخريف فقد سجلت احدى وعشرين عالقة طردية من اصل 

( وهي عالقة 31.15( وتفسير )0.4( ومعامل انحدار )0.56بمعامل ارتباط ) (Cu)عنصر النحاس مع 

( 0.10بمعامل ارتباط ) (Ni)عنصر النيكل ذات تأثير متوسط , بينما اضعف عالقة طردية كانت مع 

 ( , وهي ذات تأثير ضعيف جدا.1.01( وتفسير )0.001ومعامل انحدار )

)عنصر وكانت مع  رصدة المسائية عالقة عكسية واحدةت العكسية فقد سجلت الاما بالنسبة للعالقا     

( وهي ذات تأثير ضعيف. (1.4( وتفسير0.02-( ومعامل انحدار )0.12-بمعامل ارتباط  ) (Siالسيليكون 

من خالل ما تقدم لوحظ ان المحاكاة االحصائية للعالقة بين درجات الحرارة مع تركيز العناصر هي عالقة 

ضحة إذ تعد درجات الحرارة المحور الرئيسي المؤثر بتلك العملية من خالل تركز وتشتت الملوثات إذ وا

يكتسب الهواء الحرارة عن طريق التوصيل الحراري من السطوح الصلبة الى طبقة الهواء بالتماس المباشر 

ها في الليل او عند انخفاض والتي تعمل على نقل الملوثات شاقوليا وتكون تلك العملية في النهار اكثر من

 درجات الحرارة وبهذا تظهر واضحة تلك العالقة في الرصدة المسائية اكثر منها في الصباحية.

( ان هناك 32و 31كما في جدول ) خالل فصل الشتاء للرصدة الصباحيةوتوضح المحاكات االحصائية      

  (Mn)عنصر المنغنيز طردية مع  ( وقد سجلت اقوى عالقة22ثماني عشرة عالقة طردية من اصل )

( وهي عالقة طردية ذات تأثير  9.99( ومعامل تفسير )0.02( ومعامل انحدار )  (0.32بمعامل ارتباط

( ومعامل   (0.13بمعامل ارتباط (CO)عنصر الكوبلت ضعيف, بينما اضعف عالقة طردية سجلت مع 

( وهي عالقة ذات تأثير ضعيف هذا يدل انه كلما ارتفعت درجة (1.7( ومعامل تفسير 0.002انحدار )

الحرارة زاد تركيز العناصر, بينما في الفصل نفسه للرصدة الصباحية نفسها سجلت اربع عالقات عكسية 

( 18.97( وتفسير )0.1-ومعامل انحدار ) (0.44-)بمعامل ارتباط  (Cu)عنصر النحاس اعالها كان مع 

( ومعامل (0.03-بتركيز   (Cd)عنصر الكادميوم ما اقل عالقة عكسية فكانت مع وهي عالقة ضعيفة , ا

( , وهي عالقة ذات تأثير ضعيف جدا, اي كلما زادت درجة الحرارة (0.1( ومعامل تفسير 0.04انحدار )

  العنصر. قل تركيز ذلك
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 عالقة درجة الحرارة بتركيز العناصر خالل الخريف في المرائب (29جدول )

 فصل الخريف مساءا الخريف صباحافصل 

 نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر

Pb 0.98 3.08 96.7 طردية قوية pb 0.24 0.01 5.8 طردية ضعيفة 

Cd -0.15 0.2 2.3 عكسية ضعيفه cd 0.19 0.03 3.5 طردية ضعيفة 

Mn -0.29 0.05 8.2 عكسية ضعيفة Mn 0.11 0.001 1.2 طردية ضعيفة 

Ni -0.07 0.001 0.5 عكسية ضعيفة Ni 0.22 -0.006 4.8 طردية ضعيفة 

Co -0.17 0.003- 3.0 عكسية ضعيفة Co 0.46 0.001 20.7 طردية ضعيفة 

Cu -0.15 -0.006 2.2 عكسية ضعيفة Cu 0.28 0.003 7.8 طردية ضعيفة 

Zn -0.10 0.1 1.0 عكسية ضعيفة Zn 0.20 0.02 4.2 طردية ضعيفة 

Si 0.32 0.9 10.5 طردية ضعيفة Si -0.12 -0.02 1.4 عكسية ضعيفة 

Fe -0.09 0.7 0.7 عكسية ضعيفة Fe 0.35 0.2 12.4 طردية ضعيفة 

Ba 0.09 0.7 0.9 طردية ضعيفة Ba 0.28 0.03 8.1 طردية ضعيفة 

Se 0.32 0.9 10.3 طردية ضعيفة Se 0.28 0.003 7.8 طردية ضعيفة 

 (. 4( و)3والملحقين ) SPSSالمصدر : الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبر وبرنامج 

 

 عالقة درجة الحرارة بتركيز العناصر خالل الخريف في ساحات التوقف(30جدول )

 فصل الخريف مساءا فصل الخريف صباحا

 نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر العالقةنوع  التفسير االنحدار االرتباط العنصر

Pb -0.16 0.1 2.63 عكسية ضعيفة Pb 0.21 0.1 4.26 طردية ضعيفة 

Cd -0.04 0.001 0.20 عكسية ضعيفة Cd 0.21 0.01 4.30 طردية ضعيفة 

Mn 0.35 0.02 12.59 طردية ضعيفة Mn 0.21 0.01 4.28 طردية ضعيفة 

Ni 0.44 0.003 19.53 طردية ضعيفة Ni 0.10 0.001 1.01 طردية ضعيفة 

Co 0.15 0.009 2.38 طردية ضعيفة Co 0.25 0.002 6.19 طردية ضعيفة 

Cu 0.21 0.08 4.62 طردية ضعيفة Cu 0.56 0.4 31.15 طردية متوسطة 

Zn 0.36 0.1 13.29 طردية ضعيفة Zn 0.25 0.1 6.40 طردية ضعيفة 

Si -0.43 0.3 18.55 عكسية ضعيفة Si 0.08 0.7 0.68 طردية ضعيفة 

Fe 0.50 0.9 24.69 طردية متوسطة Fe 0.42 0.5 17.80 طردية ضعيفة 

Ba 0.39 0.1 15.45 طردية ضعيفة Ba 0.18 0.1 3.20 طردية ضعيفة 

Se 0.36 0.1 13.29 طردية ضعيفة Se 0.25 0.1 6.40 طردية ضعيفة 

 (. 12( و)11والملحقين ) SPSSالمصدر : الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبر وبرنامج  
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 االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في المرائب في فصل الشتاء.(31جدول )

 فصل الشتاء مساءا صباحا فصل الشتاء

التفسير  االنحدار االرتباط العنصر

% 

 نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر نوع العالقة

Pb 0.31 0.09 9.34 طردية ضعيفة pb -0.14 -0.04 1.99 عكسية ضعيفة 

Cd 0.29 0.009 8.69 طردية ضعيفة cd 0.20 0.007 4.01 طردية ضعيفة 

Mn 0.32 0.02 9.99 طردية ضعيفة Mn 0.44 0.03 19.67 طردية ضعيفة 

Ni 0.30 0.002 8.76 طردية ضعيفة Ni 0.29 0.002 8.27 طردية ضعيفة 

Co 0.19 0.006 3.54 طردية ضعيفة Co 0.40 0.001 16.20 طردية ضعيفة 

Cu -0.44 -0.1 18.97 عكسية ضعيفة Cu 0.22 0.07 4.95 طردية ضعيفة 

Zn 0.32 0.1 10.14 طردية ضعيفة Zn 0.29 0.1 8.27 طردية ضعيفة 

Si -0.38 -0.3 14.27 ضعيفة عكسية Si -0.15 -0.1 2.32 عكسية ضعيفة 

Fe 0.25 0.2 6.18 طردية ضعيفة Fe 0.54 0.5 29.39 طردية متوسطة 

Ba 0.17 0.07 2.85 طردية ضعيفة Ba 0.40 0.1 16.31 طردية ضعيفة 

Se 0.25 0.2 6.18 طردية ضعيفة Se 0.29 0.1 8.27 طردية ضعيفة 

 (. 6( و)5والملحقين ) SPSSالمصدر : الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبر وبرنامج 

 

 عالقة االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز العناصر في الهواء في ساحات التوقف .(32جدول )

 فصل الشتاء مساءا صباحا فصل الشتاء

 نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر نوع العالقة التفسير% االنحدار االرتباط العنصر

Pb 0.27 0.02 7.4 طردية ضعيفة Pb -0.17 0.01 3.0 عكسية ضعيفة 

Cd 0.03 0.04 0.1 طردية ضعيفة Cd 0.16 0.02 2.5 طردية ضعيفة 

Mn 0.31 0.009 9.6 طردية ضعيفة Mn 0.42 0.01 17.7 طردية ضعيفة 

Ni 0.31 0.001 9.4 طردية ضعيفة Ni 0.29 0.008 8.1 طردية ضعيفة 

Co 0.13 0.002 1.7 ضعيفة طردية Co 0.43 0.006 18.4 طردية ضعيفة 

Cu -0.09 0.007 0.9 عكسية ضعيفة Cu 0.18 0.002 3.3 طردية ضعيفة 

Zn 0.32 0.06 10.2 طردية ضعيفة Zn 0.26 0.04 6.8 طردية ضعيفة 

Si -0.40 0.1 15.8 عكسية ضعيفة Si -0.11 -0.04 1.3 عكسية ضعيفة 

Fe 0.28 0.3 7.6 طردية ضعيفة Fe 0.56 0.5 31.2 طردية متوسطة 

Ba 0.19 0.3 3.5 طردية ضعيفة Ba 0.40 0.05 16.2 طردية ضعيفة 

Se 0.31 0.001 9.4 طردية ضعيفة Se 0.18 0.002 3.3 طردية ضعيفة 

 (. 14( و)13والملحقين ) SPSSالمصدر : الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبر وبرنامج 
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( (22اما بالنسبة للرصدة المسائية خالل فصل الشتاء فقد سجلت ثمان عشر عالقة طردية من اصل       

( ومعامل 0.5ومعامل انحدار ) 0.56)بمعامل ارتباط ) (Fe)عنصر الحديد عالقة وكانت اقوى عالقة مع 

)عنصر الكادميوم ( وهي عالقة ذات تأثير متوسط , بينما اضعف عالقة طردية كانت مع (31.2تفسير 

Cd)  وهي ذات تأثير ضعيف جدا.(2.5تفسير ( و0.02( ومعامل انحدار )(0.16بمعامل ارتباط  ) 

اما بالنسبة للعالقات العكسية فقد سجلت الرصدة المسائية اربع عالقات عكسية وكانت اعلى عالقة      

( وهي (3.0تفسير( و0.01( ومعامل انحدار )(0.17-بمعامل ارتباط  (Pb)عنصر الرصاص عكسية مع 

( (0.11- بمعامل ارتباط (Si)عنصر السيليكون ذات تأثير ضعيف جدا وكانت اقل عالقة عكسية مع 

( وهي ذات تأثير ضعيف جدا. من خالل ما تقدم لوحظ ان (1.3( ومعامل تفسير0.04-ومعامل انحدار )

المحاكاة االحصائية للعالقة بين درجات الحرارة مع تركيز العناصر هي عالقة واضحة إذ تعد درجات 

ت إذ يكتسب الهواء الحرارة الحرارة المحور الرئيسي المؤثر بتلك العملية من خالل تركز وتشتت الملوثا

عن طريق التوصيل الحراري من السطوح الصلبة الى طبقة الهواء بالتماس المباشر والتي تعمل على نقل 

الملوثات شاقوليا وتكون تلك العملية في النهار اكثر منها في الليل او عند انخفاض درجات الحرارة وبهذا 

 ة اكثر منها في الرصدة الصباحية.تظهر واضحة تلك العالقة في الرصدة المسائي

( ان 34و 33وتوضح المحاكات االحصائية خالل فصل الربيع  للرصدة الصباحية كما في جدولين )       

)عنصر الكوبلت ( وقد سجلت اقوى عالقة طردية مع 22هناك ثماني عشرة عالقة طردية من اصل )

CO)   ( وهي عالقة طردية ذات 41.9ومعامل تفسير )( 0.004( ومعامل انحدار )(0.65بمعامل ارتباط

(   (0.27بمعامل ارتباط (Cd)عنصر الكادميوم تأثير متوسط, بينما اضعف عالقة طردية سجلت مع 

( وهي عالقة ذات تأثير ضعيف وان دل على شيء يدل انه كلما (7.5( وتفسير0.01ومعامل انحدار )

ما في الفصل نفسه وللرصدة الصباحية نفسها سجلت اربع ارتفعت درجة الحرارة زاد تركيز العناصر ,  بين

( 0.7-ومعامل انحدار)0.62-) بمعامل ارتباط ) (Si)عنصر السيليكون عالقات عكسية اعالها كان مع 

 (Cu)عنصر النحاس ( وهي عالقة متوسطة, اما اقل عالقة عكسية فكانت مع (38.40ومعامل تفسير

( وهي عالقة ذات تأثير 1.2( ومعامل تفسير )0.01امل انحدار )( ومع(0.11-والرصاص بمعامل ارتباط 

خالل  صر, اما بالنسبة للرصدة المسائيةضعيف جدا , اي كلما زادت درجة الحرارة قل تركيز ذلك العن

)عنصر ( عالقة وكانت اقوى عالقة مع (22فصل الربيع فقد سجلت عشرين عالقة طردية من اصل 

( وهي عالقة ذات (57.6( ومعامل تفسير 0.1( ومعامل انحدار )0.76) بمعامل ارتباط (Baالباريوم 

( ومعامل 0.20بمعامل ارتباط ) (Cd)عنصر الكادميوم تأثير قوي, بينما اضعف عالقة طردية كانت مع 

اما بالنسبة للعالقات العكسية فقد  ( وهي ذات تأثير ضعيف جدا.4.0( ومعامل تفسير )0.004انحدار )

في ساحات ( Si)عنصر السيليكون سجلت الرصدة المسائية عالقتين عكسية وكانت اعلى عالقة عكسية مع 

وهي ذات تأثير ضعيف ( 32.2تفسير ) ( ومعامل0.1-( ومعامل انحدار )0.57-التوقف بمعامل ارتباط )

 .جدا
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 رة وتركيز العناصر في الهواء في المرائب في فصل الربيع.عالقة االرتباط بين درجة الحرا (33جدول )

 فصل الربيع مساءا فصل الربيع صباحا

 نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر

Pb -0.13 -0.06 1.64 عكسية ضعيفة pb 0.45 0.1 20.10 طردية ضعيفة 

Cd 0.56 0.04 31.28 طردية متوسطة cd 0.45 0.02 19.96 طردية ضعيفة 

Mn 0.50 0.06 25.09 طردية متوسطة Mn 0.68 0.03 46.07 طردية متوسطة 

Ni 0.56 0.007 31.63 طردية متوسطة Ni 0.61 0.003 37.21 طردية متوسطة 

Co 0.59 0.01 35.25 طردية متوسطة Co 0.53 0.005 28.13 طردية متوسطة 

Cu 0.38 0.3 14.18 طردية ضعيفة Cu 0.37 0.01 13.79 طردية ضعيفة 

Zn 0.55 0.4 30.51 طردية متوسطة Zn 0.66 0.3 43.54 طردية متوسطة 

Si -0.62 -0.7 38.40 عكسية متوسطة Si -0.58 -0.3 33.18 عكسية متوسطة 

Fe 0.49 0.8 24.15 طردية ضعيفة Fe 0.49 0.4 23.82 طردية ضعيفة 

Ba 0.46 0.3 21.05 طردية ضعيفة Ba 0.74 0.3 54.40 طردية قوية 

Se 0.49 0.8 24.15 طردية ضعيفة Se 0.37 0.01 13.79 طردية ضعيفة 

 (. 8( و)7والملحقين ) SPSSالمصدر : الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبر وبرنامج 

 

 العناصر في الهواء في فصل الربيع في ساحات التوقف( عالقة االرتباط بين درجة الحرارة وتركيز 34جدول )

 فصل الربيع مساءا فصل الربيع صباحا

 نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر نوع العالقة التفسير االنحدار االرتباط العنصر

Pb -0.11 0.01 1.2 عكسية ضعيفة pb 0.55 0.04 29.9 طردية متوسطة 

Cd 0.27 0.01 7.5 طردية ضعيفة cd 0.20 0.004 4.0 طردية ضعيفة 

Mn 0.52 0.01 26.6 طردية متوسطة Mn 0.69 0.01 48.1 طردية متوسطة 

Ni 0.58 0.002 33.7 طردية متوسطة Ni 0.63 0.001 40.1 طردية متوسطة 

Co 0.65 0.004 41.9 طردية متوسطة Co 0.55 0.002 30.4 طردية متوسطة 

Cu -0.11 -0.003 1.2 عكسية ضعيفة Cu 0.43 0.005 18.3 طردية ضعيفة 

Zn 0.59 0.1 34.9 طردية متوسطة Zn 0.69 0.1 48.2 طردية متوسطة 

Si -0.59 -0.3 35.1 عكسية متوسطة Si -0.57 -0.1 32.2 عكسية متوسطة 

Fe 0.47 0.7 21.8 طردية ضعيفة Fe 0.51 0.4 26.2 طردية  متوسطة 

Ba 0.47 0.1 22.0  ضعيفةطردية Ba 0.76 0.1 57.6 طردية قوية 

Se 0.27 0.01 7.5 طردية ضعيفة Se 0.43 0.005 18.3 طردية ضعيفة 

 (. 16( و)15والملحقين ) SPSSالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد على نتائج التحليل المختبر وبرنامج 
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موقعاً( ولرصدتين صباحية  22عنصراً( في ) 11تبين من خالل ما تقدم وعلى وفق للتحاليل المختبرية لـ) 

واخرى مسائية ان هناك تبايناً مكانياً من مكان الى اخر وتبايناً زمانياً خالل فصول السنة في تراكيز 

لتي تختلف عن مثيلتها من باقي العناصر الثقيلة, اذ تزداد في المواقع ذات درجات الحرارة العالية وا

المرائب اذ تتضح ان تلك التراكيز في المرائب ذات السعة العالية بالمركبات والتي تكون محاطة بشوارع 

رئيسية عالية وتلك الشوارع تعمل كعامل يساعد على ازدياد الملوثات إذ تنقل الرياح تلك الملوثات من 

في الساحات ذات المناطق المفتوحة يكون فيها التلوث في بعض  الشوارع الرئيسة الى داخل المرائب بينما

 االحيان اقل , وذلك بسبب تشتت تلك الملوثات وانتشارها لمساحات اكبر.

اما من ناحية التباين الزماني سواء خالل فصول السنة ام خالل اليوم الواحد فقد سجلت اعلى التراكيز       

الصباحية مقارنة مع باقي الفصول االخرى وللرصدتين نفسهما خالل فصل الصيف وللرصدة المسائية و

على التوالي والسبب في ذلك يعود الى التباين واالختالف في درجات الحرارة , اذ تبين ان اكثر عنصر 

يؤثر على تراكيز الملوثات هو درجة الحرارة وان تلك التراكيز تؤدي الى اضرار صحية على الناس 

وكذلك المناطق المجاورة سواء تجارية ام سكنية. ولربما تؤثر على صحة االشخاص العاملين في المرائب 

 العاملين في المرائب اكثر من االشخاص المارين بسبب طول مدة التعرض للملوث. 

يمكن ان يتعرض اإلنسان لتلوث بالعناصر الثقيلة بعدة طرق مثل االستنشاق االبتالع والتالمس       

الذي تعد وسائط النقل المصدر  (Pb)عنصر الرصاص الجلدي. ومن اهم تلك العناصر واكثرها شيوعاً هو 

ط المحركات التي تحتوي الرئيسي له في البيئة وعلى مدار الخمسين عاًما الماضية إذ تستخدم تلك الوسائ

 .على الرصاص 

%( من الرصاص 90-%60تستقر معظم انبعاثات الرصاص بالقرب من مصدر االنبعاث نظًرا ألن )      

المستخدم في الوقود ينبعث في الهواء من عوادم المركبات على شكل جزيئات صغيرة , فإن الحجم الصغير 

أطول, لذلك يعد تلوث الرصاص تهديًدا كبيًرا للبيئة لصحة  يساعدها على البقاء معلًقا في الهواء لفترة

ا قد يكون من الصعب اكتشاف االشخاص بسبب قدرة هذه الجزيئات على التراكم في جسم اإلنسان,  مبدئّيً

اء قد يكون لديهم نسبة مرتفعة من  م بالرصاص؛ ألنه حتى األشخاص الذين يبدو عليهم أنهم أِصحَّ التسمُّ

م إال بعد تراكم كميات خطيرة من الرصاص الرصاص في الدم ,  دائًما ال تظهر أعراض ومؤشرات التسمُّ

, ارتفاع ضغط الدمويسبب خلل في الجهاز العصبي ) الدماغ ( لدى االطفال, اما البالغين فيسبب أ في الجسم

داع, وصعوبات في الذاكرة أو التركيز, وألم المفاصل والعضالتو , ابات المزاجاضطر, وألم البطن, والصُّ

هها, واإلجهاض التلقائي أو اإلمالص أو الوالدة المبكرة لدى النساء و انخفاض عدد الحيوانات المنويَّة وتشوُّ

 الحوامل

والعنصر اآلخر هو النيكل الذي يمكن أن يسبب العديد من اآلثار الصحية , مثل التهاب الجلد التماسي        

ربو وتليف الرئة وسرطان الجهاز التنفسي. اما بالنسبة لعنصر وأمراض القلب واألوعية الدموية وال

لكادميوم  فتتفاقم اآلثار الصحية للتعرض للكادميوم بسبب عدم القدرة النسبية لإلنسان على طرح  الكادميوم 
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خارج الجسم. )تفرز ثم تمتصها الكلى( وفي حالة الجرعة العالية يمكن أن يسبب التعرض تهيًجا شديًدا في 

هاز التنفسي وكذلك يمكن ان تسبب المستويات العالية  للكادميوم أمراض اخرى وال تزال الدراسات قيد الج

 التحقيق كعامل خطر لإلصابة بسرطان البروستاتا.

فإن األعضاء المستهدفة هي الكبد والجهاز القلبي الوعائي والكلى  (Fe)عنصر الحديد اما بالنسبة ل       

الحديد عند الرضع إلى الضعف العصبي وتأخر النمو ويكون تأثير التسمم بالحديد وقد يؤدي التعرض الى 

اكثر شدة في االطفال من البالغين لكن على العموم يمكن ان يسبب امراضاً اخرى مثل تنخر الكبد, وضعف 

نصر عضلة القلب, وغيبوبة, وتجلط الدم, والتهاب المريء, وفقر دم. بينما تتسبب الكمية الزائدة من ع

الزنك في حدوث خلل في الجهاز يؤدي إلى ضعف النمو والتكاثر. ومن عالمات االصابة بتسمم الزنك هي 

القيء واإلسهال والبول الدموي والذي يؤدي الى الفشل الكبدي والفشل الكلوي وفقر الدم. اما بالنسبة 

هية واالكتئاب والقلق فأن سمية النحاس تساهم في مشاكل صحية مثل فقدان الش (Cu)عنصر النحاس ل

 وتلف الكبد والكلى والصداع والحساسية.

اما التسمم بالكوبالت فانه يؤدي الى حدوث اضطرابات في بعض الكائنات الحية منها اعتالل عضلة      

القلب )مشكلة يصبح فيها القلب كبيًرا ويعاني من مشاكل في ضخ الدم(, والصمم, ومشاكل األعصاب, 

ي الرؤية. وبالتالي كل هذه ورنين في األذنين )طنين األذن(, وسماكة الدم, ومشاكل الغدة الدرقية, ومشكلة ف

هناك تباين ))المشاكل التي تسببها تلك الملوثات على صحة االنسان تؤكد صحة الفرضية الثالثة والتي تنص 

في مرائب النقل وبحسب طبيعة العامل  الثقيلةالعناصر بأكاسيد الغازات مكاني وزماني لملوثات الهواء 

          (( المؤثر في كل مرأب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والحلول المقترحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 {131} ..................................................................النتائج واحللول املدقرتح   

 

                       

   : نتائجالأوس : 
اوضحت الدراسة ان للخصائص الجغرافية الطبيعية دوراً واثراً واضحاً في تلوث الهواء بالعناصر  .1

الثقيلة في مدينة الحلة متمثلة بمظاهر السطح وعناصر المناخ من درجة الحرارة ورياح وامطار 

 ورطوبة نسبية.

االكثر تأثيراً من العوامل لعوامل البشرية دوراً بارزاً في التلوث الهوائي وهي ل اظهرت الدراسة ان .2

الطبيعية واوضحت  الدراسة ان من اهم العوامل البشرية التي تؤثر على مستويات تراكيز الملوثات 

الهوائية بالعناصر الثقيلة في مدينة الحلة هي نمو السكان وتزايدهم وارتفاع كثافتهم وتوزيعهم وحركتهم 

 النقل. وسائلوالبنى التحتية للمدينة والسيما 

كشفت الدراسة عن ان معظم المرائب النظامية في مدينة الحلة تعاني من تردي الخدمات والبنى التحتية  .3

صغر مساحتها  فضالً عنفضالً عن تهالك مبانيها القديمة وعدم توفير مظالت للمركبات في معظمها , 

النقص الذي وتوسعها بشكل غير مخطط او مدروس مما يسبب في ظهور المرائب غير النظامية لسد 

يعانيه سكان المدينة من خدمة النقل وهي ايضاً مرائب تفتقر الى ابسط الخدمات النها غير مجازة من 

 قبل الهيأة العامة للنقل لذا تعاني من مشاكل كثيرة.

موقعاً مدروساً( ان هناك تبايناً مكانياً وزمانياً  22اثبتت الدراسة من خالل نتائج التحليل المختبرية ولـ) .4

ي مستوى تركز الملوثات الهوائية بالعناصر الثقيلة تتباين مكانياً من موقع الى آخر , وزمانياً من فصل ف

 آلخر, وهي بحسب اآلتي:

ارتفاع تراكيز العناصر في فصل الصيف مقارنة مع باقي الفصول االخرى بسبب التباين في  . أ

 سة .درجات الحرارة والذي يؤدي الى تركز الملوثات في منطقة الدرا

ارتفاع تراكيز العناصر في فصلي الخريف والربيع مقارنة مع الشتاء لوجود عامل عدم االستقرارية  . ب

 في الجو والذي يؤدي الى االختالف في العناصر المناخية.

ارتفاع تراكيز العناصر للرصدة المسائية لفصل الصيف مقارنة مع الرصدة الصباحية والذي تكون  . ت

 االساسي في هذا التغيير وتركز الملوثات  .درجة الحرارة هي العامل 

انخفاض مستوى الملوثات في فصل الشتاء مقارنة مع باقي الفصول بسبب ارتفاع نسب الرطوبة  . ث

 وانخفاض درجات الحرارة .

 وجود عالقات طردية موجبة بين ارتفاع درجات الحرارة وتراكيز اغلب الملوثات . . ج

المسموح بها محليا وعالميا ألغلب المواقع مما  ارتفاع تراكيز عنصر الرصاص فوق الحدود . ح

 يوضح الدور الخطير لهذا العنصر في صحة االشخاص المتواجدين في تلك المواقع.

ارتفاع تراكيز العناصر الثقيلة في مرائب وساحات التوقف فوق الحدود المسموح بها ضمن المعيار  . خ

 العالمي .

ثل مرائب الحلة الموحد وباب الحسين وذلك بسبب ازدياد تركيز بعض العناصر في بعض المواقع م . د

ارتفاع االبنية المحيطة بالمرائب الذي يساعد في تركز الملوثات مقارنة مع المرائب االخرى او 

 ساحات التوقف .

 ازدياد تركز العناصر الثقيلة في المرائب مقارنة بساحات التوقف. . ذ
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 :ثانياً: الحلول المقترحة 

الحلول المقترحة التي يمكن ان تسهم في معالجة وتذليل مشكلة التلوث الهوائي تم وضع مجموعة من      

بالعناصر الثقيلة في منطقة الدراسة ليتسنى ألصحاب القرار االخذ بها واعتمادها من اجل توفير بيئة صحية 

 لسكان مدينة الحلة. 

رامج للتوعية البيئية للحفاظ زيادة الوعي البيئي والثقافي لدى سكان منطقة الدراسة من خالل اعداد ب .1

على البيئة ونوعية الهواء في المدينة وتعد تلك البرامج من قبل مديرية البيئة عن طريق الوسائل 

 االعالمية واالرشادية.

مثل الغاز او الطاقة الشمسية او السيارات  محركاتالنظيفة في  مصادر الطاقةالتوجه الى استخدام  .2

 ..الشحن بالطاقة الكهربائية

نقل المرائب الرئيسية من داخل المدن وبناء مرائب تتكيف مع الملوثات المستحصل عليها من المركبات  .3

 المساحات الواسعة خارج المدينة. استعمالمن خالل 

زيادة المساحات الخضراء داخل المرائب وخارجها وذلك لتقليل بعض من انواع التلوث الناتج من  .4

 المركبات .

المناخية الحاصلة والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر بدورها التكيف مع التغيرات  .5

على تركز وتشتت الملوثات من خالل اتباع تصاميم العمارة الخضراء في تشييد المرائب او اعادة 

 اعمارها.

التوصية بدراسة تأثير عنصر الرصاص على االغلب بشكل دوري على العاملين في تلك المرائب واخذ  .6

 االجراءات االزمة للحد من مضاره . 

القيام بحمالت توعية داخل تلك المرائب وباألخص لسائقي المركبات لتفادي خطر الملوثات الناتجة من  .7

 مركباتهم .

هو االساس والذي يعمل بدوره صات الكبيرة او المترو الكهربائي بواسطة الباالعمل على جعل التنقل  .8

 على التقليل من عملية التلوث وذلك الختصار االعداد الداخلة من السيارات الى تلك المرائب.  
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 المصادر
 القرآن الكريم  -

 والً: الكتب والمراجع أ

 . 1990,  دار الفكر المعاصر , دمشق , 1علي حسن موسى , التلوث الجوي , ط .1

 .2006المعاصر بيروت , علي حسن موسى , التلوث البيئي , دار الفكر  .2

عماد مطير خليف الشمري واخرون , البيئة والتلوث , دراسة في التلوث البيئي في العراق , دار الكتب  .3

 . 2011والوثائق بغداد ,

 . 2009, دار وائل للطباعة والنشر, عمان , االردن , 2عبد الرزاق العمر, التلوث البيئي, طمثنى  .4

 .2007ة علم المكان , دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان , االردن , محسن عبد الصاحب المظفر, فلسف .5

منظمة العمل العربية , المواد الكيميائية الخطرة والضارة بالصحة ) تصنيف , تعريف , عنونه( ,  .6

 .1998المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية , دمشق , 

 

 ثانياً: الرسائل واالطاريح الجامعية 

ايمان كريم عباس المياحي, تحليل بيئي للعوامل المؤثرة في نوعية الملوثات الجوية لمحافظة البصرة,  .1

 .2005رسالة ماجستير )غير منشورة(, كلية التربية, جامعة البصرة, 

شاكر عبد عايد ,  تباين تراكيز الغازات الملوثة لهواء محافظة بابل )دراسة في التلوث البيئي( , رسالة  .2

 . 2012تير غير منشورة , كلية التربية , جامعة البصرة , ماجس

شكري إبراهيم الحسن, التلوث البيئي في مدينة البصرة, أطروحة دكتوراه )غير منشورة(, كلية اآلداب,  .3

 .2011جامعة البصرة, 

عبد الرضا مطر عبد الرضا الهاشمي, االثار البيئية للنمو الحضري في مدينة الديوانية, أطروحة  .4

 .2007كتوراه )غير منشورة(, كلية اآلداب, جامعة القادسية, د

فارس جواد كاظم الدحيدحاوي , التحليل المكاني لتلوث الهواء في محافظة النجف االشرف , اطروحة  .5

 .2015دكتوراه )غير منشورة( كلية اآلداب , جامعة الكوفة , 

والتربة في مدينة بغداد باستخدام نظم  ميثم عبدهللا سلطان المالكي, دراسة ملوثات الهواء والمياه .6

 .2005, أطروحة دكتوراه )غير منشورة(, كلية العلوم, جامعة بغداد, GIS)المعلومات الجغرافية )

-1996ميسون طه محمود السعدي, االثار المناخية لتلوث هواء مدينة بغداد بعوادم السيارات للمدة  .7

 .2008شورة(, كلية التربية ابن رشد, جامعة بغداد, (, رسالة ماجستير )غير منGISباستخدام ) 2006
 

 

 ثالثاً: الدوريات والمجالت العلمية المحكمة 

بسام عبد الرحمن العاني و أياد عاشور الطائي , التلوث المروري وأثره على البيئة , مجلة الجمعية  .1
 .27. ص  2002,  49الجغرافية العراقية , العدد 

 
 

 رابعاً: تقارير المؤسسات الرسمية 

 بيانات هيأة النقل الخاص في بابل , شعبة العقارات , بيانات غير منشورة .1

نتائج جمهورية العراق  وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاء محافظة بابل,  .2

 .2016الحصر والترقيم, بيانات غير منشورة, 
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 2021الهيئة العامة إلدارة النقل الخاص , شعب العقود , بيانات غير منشورة لعام  .4

 2006جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الهيئة العامة للمساحة , خريطة الوحدات االدارية لعام  .5

االنمائي, الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في محافظة بابل, وزارة التخطيط والتعاون  .6

 , بيانات لم تنشر.2007تقديرات السكان لسنة 

وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في محافظة بابل,  .7

 , بيانات لم تنشر.2007تقديرات السكان لسنة 
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 لمرآب النق  يز العناصر صيفا وترك AMالعالقات اسحصائية بين درجات الحرارة  
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 ( 2ملحق )

 لمرآئب النق وتركيز العناصر صيفا  PMالعالقات اسحصائية بين درجات الحرارة  
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 في الخريف لمرآئب النق تركيز العناصر  AMالعالقات اسحصائية بين درجات الحرارة  
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 لمرآئب النق  في الخريفوتركيز العناصر  PMالعالقات اسحصائية بين درجات الحرارة  
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 لمرآئب النق  في الشتاءوتركيز العناصر  AMالعالقات اسحصائية بين درجات الحرارة  
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 لمرآئب النق  في الشتاءوتركيز العناصر  PMالعالقات اسحصائية بين درجات الحرارة  
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 لمرآئب النق  في الربيعوتركيز العناصر  AMالعالقات اسحصائية بين درجات الحرارة  
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Abstract: 

         The thesis was entitled (Environmental assessment of the level of air pollutant 

concentration by heavy gases inside the transport garages in the city of Hilla). The 

thesis aims to analyze the spatio-temporal variation of the concentration of heavy 

metals in the study area, and the extent to which temperature affects the concentrations 

of those elements, by knowing the natural and human factors that affect them. 

         This study included 22 sites distributed between 11 sites representing car garages 

(regular garages) and 11 sites representing parking lots (informal garages). The study 

extended over a full year from June 2020 to June 2021, where the study was divided 

into four quarterly quarterly observations, with two daily observations (morning and 

evening) for each semester. The quarterly observations were divided as follows: the 

summer one was on June 21, the autumn one was September 21, the winter one was 

January 21, and the spring one was March 21. As for the daily observations, the 

morning observation was between six and eight in the morning. While the evening was 

between one and four in the evening. The samples were collected from the air by a 

vacuum device at a height of 2 meters above the ground, using 0.4 centimeter filter 

papers. Then the filter papers were saved in plastic dishes for the purpose of sending 

them to the laboratory to conduct tests on the samples at the Environmental Research 

Center of the Ministry of Science and Technology using an x-ray flourcense device, as 

this method is considered non-destructive. 

      Where the levels of 11 elements were measured, they are lead, iron, manganese, 

cadmium, nickel, cobalt, selenium, silicon, barium, copper and zinc, as well as the 

temperature was measured in each observation by a thermometer. Then, the statistical 

relationships between these elements and temperature were found using statistical 

programs. 

        These results showed the existence of temporal and spatial variation at the levels 

of all elements, where the results varied temporally from one chapter to another and 

spatially from one location to another.With regard to the temporal variation of seasonal 
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observations, we note the presence of high levels of these elements in the summer, 

followed by the autumn, spring, and then winter seasons, which are attributed to the 

high temperature and other natural and human factors. In the same context with regard 

to the temporal variation of the daily observations, it was found that the levels of these 

elements are high during the evening observations compared to the morning 

observations of the same season, which is also attributed to the high temperature and 

other natural and human factors. 

      As for the spatial variance, the concentrations of all the elements were higher in the 

garages compared to the parking lots, which is attributed to several factors such as the 

presence of large numbers of cars in addition to the presence of tall buildings.The 

results also showed the existence of positive direct relationships between temperature 

and the level of concentrations of these elements. 
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